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“The space between 
people working 
together is filled 
with conflict, 
friction, strife, 
exhiliration, delight 
and vast creative 
potencial.”

Bruce Mau



Dezembro, 2011.
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Segunda-feira, 05 dezembro 2011
Ateliê de Lisboa

A reunião decorreu no ateliê Ateliê de Lisboa, na Trindade, Lisboa. 
Um apartamento no coração da cidade, marcado pela calma das 
primeiras horas da manhã. O espaço, com área suficientemente 
ampla para acolher toda a equipa de trabalho, é marcado pela 
presença de uma série de livros espalhados por todo o lado, 
misturado com evidências de projetos em curso. Também alguns 
prémios marcam presença no espaço, mas tornam-se discretos, 
como se os livros fossem, efectivamente, os verdadeiros actores 
principais.
…
A reunião com J.S., 53 anos, líder e responsável projetual das 
atividades do ateliê, correu muito bem. Sem grandes pressas, 
falámos deste projeto de investigação, do que pretende levar a 
cabo e de que modo estamos crentes de que poderá ser um novo 
olhar sobre a disciplina, uma nova forma de encarar a prática em 
design gráfico. J.S. falou-me de si, da forma como encara o design 
e do modo como gere o ateliê. Pelas palavras do entrevistado 
somos levados a crer que o clima que habita no ateliê é um clima 
saudável, pausado, que visa responder às solicitações de uma forma 
concentrada e veloz. Não há espaço para grandes “performances 
sociais”, ou seja, o que importa é, acima de tudo, o trabalho.
…
A pouco e pouco, sem grandes horários estabelecidos, os designers 
vão entrando no espaço, assumindo os seus postos de trabalho de 
forma serena. Percebe-se, desde logo, que à falta de rigor no horário 
se corresponde com um forte sentido de responsabilidade pelo 
trabalho em mãos, que ultrapassa as paredes do ateliê e acompanha 
cada um dos designers. Conhecendo uma boa parte do trabalho 
produzido pelo ateliê, admito que não era este o ambiente que 
esperava. Talvez condicionados pela minha presença, a verdade é que 
esperava uma atmosfera exuberante e menos discreta, em linha de 
conta com o discurso visual assumido.
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…
A entrevista continua. J.S., de uma forma afável, revela interesse 
em ser parte integrante deste projeto de investigação, assumindo 
interesse em todas as iniciativas que procurem falar sobre o seu 
ateliê e perpetuar a memória do trabalho que nele se desenvolve. 
É bem patente o sentido de orgulho e a confiança na obra 
desenvolvida e é consciente a intenção de evidenciar que, no 
período recente, o ateliê tem sido responsável por alguns dos mais 
marcantes projetos de design gráfico desenvolvidos em Portugal. 
Falamos de História. O percurso individual de J.S. confunde-se com 
a evolução do design editorial no nosso país, desde a concepção 
gráfica de Jornais, até ao projeto da “provinciana” Idanha-a-Nova, 
a [Revista]. “Tenho aí os desenhos disso tudo”, afirma. “Estás à 
vontade para ver tudo isso.” Não há nada a esconder, percebo. É um 
negócio, é certo, e todos os negócios terão os seus segredos, mas 
importa sobretudo recolher todos estes trabalhos desenvolvidos ao 
longo do tempo para, em simultâneo, compreender de que modo a 
prática em design gráfico é desenvolvida no ateliê.
…
A conversa leva-nos para fora do ateliê, onde muito do trabalho 
também se desenvolve. É o próprio J.S. que o assume, afirmando 
que “desde o duche matinal” até ao trabalho nas Câmaras 
Municipais, com fotógrafos, ilustradores, jornalista e editores. 
Desde cedo percebemos (e o próprio entrevistado assim o assume), 
que será muito importante acompanharmos certos momentos de 
reunião, que poderão ocorrer fora do ateliê, mas que constituem 
momentos de inegável constatação do modo como a prática em 
design gráfico é entendida pelo próprio. “Dentro em breve faremos 
uma reunião geral por causa da [Revista]. Era importante que 
estivesses, porque é uma reunião que só ocorre a cada 6 meses.” 
Apercebo-me da vontade, talvez inconsciente, de “conduzir” o 
trabalho de investigação. Deixo-me ir. O que importa é perceber, 
de certo modo, como poderemos conjugar todo este manancial de 
informações de um modo organizado e eficaz. Nesta fase preocupo-
me sobretudo em conseguir recolher tudo o que possa vir a ser 
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importante e isso passa pela presença de todos estes momentos de 
encontro.
…
Em jeito informal, acabámos por abordar uma série de tópicos 
inolvidáveis, desde a evolução tecnológica e as possibilidades do 
trabalho em rede, passando pela atmosfera de crise na qual estamos 
imersos, que recomendaria um eventual downsizing dos elementos 
que constituem o ateliê: “Não sou capaz de o fazer. Habituamos os 
nossos clientes a uma resposta veloz e de qualidade, que se perderia 
se tivéssemos uma equipa menor.” É também neste momento que 
J.S. nos revela a relação que detém com o domínio do computador: 
“Se reparares, há 3 gerações aqui no ateliê: eu tenho 53 anos, a S.V. 
tem 37 e depois todos os outros colaboradores têm abaixo de 30. 
Esta seleção é intencional. Há coisas que eles conseguem fazer 
com o computador que eu, por falta de habituação, não consigo. 
Estou agora a aprender InDesign.” Ao mesmo tempo, J.S. revela a 
intenção, por parte do ateliê, de reduzir o tempo de contacto do 
responsável projetual com algumas dessas tarefas específicas do 
trabalho em design gráfico, assumindo ser mais importante para a 
sobrevivência do ateliê que ele esteja num papel de “gestão” dessa 
mesma atividade. J.S. parece assumir um papel em linha de conta 
com uma forma mais “antiga” (se é que o podemos afirmar) de 
desenvolver uma prática em design gráfico, articulando diferentes 
papéis e diferentes funções numa única pessoa. No seu trabalho, 
assume as funções de editor, director de arte e designer, agindo 
como eixo conector entre os diferentes agentes envolvidos na 
sua prática em design gráfico. O seu interesse em participar no 
estudo parece genuíno, afirmando ser uma boa oportunidade para 
reflectir sobre a sua própria condição e sobre a atividade do ateliê. 
Do mesmo modo como quanto temos visitas em casa e somos 
“forçados” a arrumar a casa, limpar o pó, a organizarmo-nos. 
Este processo de auto-poiése é uma condição do estudo que não 
quero perder, a de contribuir para um processo de auto-reflexão. 
Podemos aprender com os melhores que, por sua vez, aprenderão 
consigo mesmos.



Janeiro, 2012.
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Sexta-feira, 06 Janeiro 2012
Ateliê de Lisboa

S.V. faz uma breve introdução à dinâmica do ateliê, mostrando os 
locais no qual são guardados os trabalhos em arquivo. Fala-me de 
alguns pormenores importantes acerca da evolução histórica do 
ateliê, dos métodos e rotinas de trabalho e da relação com alguns 
dos clientes. Outro dos pormenores que abordou foi a relação com 
alguns trabalhos que acabam por não ser desenvolvidos, projetos 
que resultam de concursos adjudicados a outro ateliê ou que 
acabaram por não chegar ao fim. Hoje vou procurar recolher alguns 
dados pessoais de cada um dos elementos, por forma a poder ter 
uma espécie de mapa-base dos agentes que surgem envolvidos no 
prática em design, enquanto aguardo pela chegada do J.S.
…
Falo com a equipa de trabalho. Os designers, um a um, abordam 
alguns pormenores de trabalhos em curso dos clientes com os quais 
desenvolvem a sua atividade. Ainda não parece haver uma relação 
directa com o “responsável projetual”, que a esta fase acaba por me 
parecer um cargo mais entregue a R.B.
…
16:02
Após a reunião com o cliente da [Revista], J.S. foi chamado para 
dar apoio a um trabalho em curso por E.G. A presença física de 
J.S. acaba por estar condicionada por uma operação recente ao 
septo nasal, e sente-se que a sua performance surge condicionada 
por esta condicionante temporária. Mesmo assim, começa a 
vislumbrar-se alguns indícios da forma como J.S. interage com os 
seus designers: embora manifeste uma posição hierárquica evidente, 
J.S. parece depositar a sua confiança nos trabalhos desenvolvidos 
no ateliê desafiando a designer, sob a forma de diálogo, a evoluir na 
construção do próprio trabalho. Para além desta interação com a 
E.G., apercebi-me apenas de uma breve conversa com a R.M., o que 
transmite de certo modo a confiança no trabalho desenvolvido pelos 
técnicos, que assumem a responsabilidade pelo trabalho em curso.
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…
O dia parece estar a ser agitado. Pelo que percebi, S.V. está 
particularmente preocupada com a falta de planeamento no 
trabalho de campo dos fotógrafos, no que respeita à edição do 
próximo número da [Revista]. Muito embora o cliente não tenha 
demonstrado grandes preocupações com a calendarização das 
atividades, compreendo que seja um aspeto de considerável 
relevância, visto que muita da edição acaba por estar directamente 
relacionada com este período de recolha de informação. Espero 
poder estar presente na reunião com os fotógrafos, por forma a 
perceber de que forma é que a direção de arte do J.S. é levada a 
cabo.
…
Aproveito para recolher algumas imagens do ateliê. É um espaço 
de trabalho acolhedor, sempre com muita luminosidade natural 
e com alguma luz artificial. O ateliê divide-se em dois espaços de 
escritório, espaços sem ligação entre si situados no mesmo piso. 
O espaço A é o maior: contém uma sala grande (onde a maioria 
dos designers trabalha), uma sala de reuniões, WC e uma pequena 
cozinha. Contém ainda uma sala mais pequena, com dois postos 
de trabalho, e uma zona dedicada à parte mais administrativa, 
ligeiramente mais recolhida. O espaço é amplo e acolhedor, e as 
zonas de trabalho dividem-se com divisórias curtas, permitindo 
uma fluidez de acesso assinalável, de área para área. O pé direito 
enorme dá ao espaço uma amplitude assinalável, permitindo ainda 
longas filas de estantes até ao tecto, onde o acesso só é possível 
com escadote. A principal área de trabalho, onde se encontram 
quatro (ou cinco) designers, acaba por estar com uma iluminação 
mais ténue, embora adequado para o trabalho diante do ecrã. Há 
uma segunda sala para designers, mais recolhida, onde estão dois 
elementos, o L.A. e a M.A. (só da parte da tarde). É uma sala mais 
recatada, quase à parte, mas o L.A. confessou-me que não haverá 
grandes diferenças ou razões para as quais isso seja um factor a 
considerar. A luz, também aqui, está algo ténue, marcando um 
ambiente pacato e concentrado.
…
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Na segunda sala, o espaço é menor, mas não o impacto visual 
do cenário: aqui, fileiras massivas de livros impõem-se ao olhar 
visitante, ‘aconchegando’ as secretárias do líder do ateliê e da 
gestora do escritório. Umas escadas, esguias, dão acesso a uma 
mezzanine repleta de livros, num cenário que incita ao ‘mergulho’ 
nos livros. O cheiro do papel é intenso e, juntamente com o tom 
amarelecido que predomina nas estantes, percebe-se o valor 
patrimonial das obras ali presentes.
…
A música acaba por ser um elemento sempre presente, mas quase 
sempre se manifesta como um som ambiente, não se sobrepondo 
como tónica para o grupo. Outros designers acabam por estar com 
os headphones, procurando estar concentrados com o trabalho 
em curso. Ao nível da tecnologia, o ateliê parece bem dotado. A 
maior parte do equipamento presente são computadores iMac, de 
dimensões generosas (24 ou 27 polegadas). [Assistente] e S.V., que 
assumem a parte administrativa do processo, trabalham em PC. O 
computador está sempre presente no trabalho, sendo poucos (até 
ao momento) os vestígios de alguma “manualidade” por parte dos 
técnicos. A E.G., há pouco, utilizou uma máquina fotográfica para 
algum dos seus processos criativos e há uma componente forte de 
utilização de um scanner, que foi inclusivamente já utilizado para 
digitalizar sardinhas (!), para desenvolver um dos projetos do ateliê 
com maior exposição pública: a imagem das Festas da Cidade. 
Todos eles trabalham com o rato, não havendo ninguém que utilize 
um outro dispositivo de interação com o computador, como uma 
mesa digitalizadora. Observo também a existência de alguns iPad, 
muito provavelmente porque já existem projetos (nomeadamente a 
[Revista]) que começam já a ser trabalhados para essa plataforma.
…
Espalhados por todo o ateliê estão imensos elementos de 
comunicação, com especial incidência para um tipo de artefacto em 
particular: livros antigos. Um pouco por todo o lado, encontramos 
em caixotes, dossiers ou capas de portfólio inúmeros objectos de 
comunicação que funcionam como catalisadores visuais. Há posters 
anglo-saxónicos antigos, elementos publicitários de circos ou 
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teatros. Mas a tónica prende-se sobretudo com muita comunicação 
visual portuguesa, produzida um pouco por todo o século xx, 
sendo absolutamente incrível o volume de informação recolhida 
nesta matéria. Dá ainda para ter uma caixa de livros para oferta, 
tal é o volume de informação existente. Afixados nas paredes estão 
alguns estudos dos projetos em curso. Os mais evidentes são da 
[Coleção Livros], um projeto lançado pelo próprio ateliê que lança 
uma seleção de alguns dos mais conceituados designers nacionais, 
de tempos atuais e de outras eras: Pedro Falcão, J.B. Guilherme 
ou Fernando Brízio são alguns dos nomes presentes. Um outro 
elemento presente no espaço mostra uma publicação que promove 
o trabalho do próprio ateliê, desenvolvido ao longo dos 10 anos da 
sua existência, realçando algumas das campanhas que constituem 
o seu portefólio. Neste constam também alguns dispositivos de 
auto-promoção, um meio de comunicação que J.S. utiliza de 
forma a construir o próprio ethos identitário do ateliê. Os prémios 
ganhos pelo ateliê encontram-se misturados próximo do espaço 
de reunião. Embora sejam expostos de um modo discreto, acabam 
por evidenciar o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo 
ateliê. Noto, em todo este universo, uma relação muito concreta 
com o revivalismo. De certo modo, apesar de toda a tecnologia me 
recordar que este é um espaço da era digital, toda a atmosfera de 
trabalho serve como uma constante homenagem ao património 
gráfico português.
…
Numa estante central, uns dossiers estão repletos de recortes de 
revistas e jornais, indexados por temas: “Mamas”, “Medalhas”, 
“Medidas”, etc. Para cada tópico, há imagens que acabam por 
funcionar como um universo referencial por forma que seja 
possível despoletar a criatividade dos designers, no encadeamento 
dos seus processos criativos.
…
No final do dia, é na conversa com S.V. que registo uma 
importante pista para o estudo. Ao falar do seu percurso e da sua 
integração no ateliê, abordou o factor relacional com os designers 
gráficos. No seu entender, os designers são pessoas introvertidas, 
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de relacionamento difícil e com personalidades complexas. 
Assumindo não ter problemas com nenhum dos colegas designers 
do ateliê, e reforçando a ideia dos colegas serem “impecáveis”, 
diz sentir alguma dificuldade na relação e no diálogo com eles. 
Outra das observações dignas de registo foi o facto de sentir que 
a presença do J.S. no quotidiano do ateliê tende a funcionar como 
despoletador de conversa, dado o perfil extrovertido do J.S., o que 
contrasta com a dia a dia do ateliê.
…
Recordo as primeiras impressões do ateliê. Num edifício antigo 
no centro da cidade de Lisboa, subo ao segundo piso, entro no 
ateliê pela porta principal de um dos espaços do escritório. Quem 
abre a porta é S.V., a office manager do ateliê, uma mulher alta, 
de cabelos negros. Sugere-me que aguarde pela chegada do líder 
do ateliê, na sala de reuniões. Ele é J.S., um indivíduo de estatura 
média, com pouco mais de 50 anos. Dos seus traços identitários, 
destacam-se as roupas informais e os óculos de massa graduados, 
grandes, num estilo casual e urbano. À esquerda da sala de 
reuniões, numa sala pequena com espaço para duas secretárias, 
encontra-se L.A., um dos designers do ateliê. Alto e de corpo 
esguio, com um pequeno bigode, L.A. aparenta ter um perfil 
mais recatado, adequado ao espaço que ocupa. A secretária em 
frente encontra-se vazia, para já, mas o computador denuncia 
a possibilidade de alguém poder trabalhar naquele espaço. 
Continuando a apresentação dos colaboradores do ateliê, a sala 
comum é uma espécie de ‘nave central’ do ateliê, onde percebo 
trabalharem 5 pessoas, no total. Junto à janela, frente a frente, 
encontram-se R.B. e E.G., dois dos designers mais antigos a 
colaborarem no ateliê. Ele, R.B., é um indivíduo jovem, poucos 
anos acima dos 30, ligeiramente calvo. Óculos, calças de ganga 
e t-shirt negra. E.G., antiga colega de Faculdade de R.B., com 
uma saia curta e meias opacas, denuncia uma atitude igualmente 
discreta, num perfil que se começa a desenhar para o grupo. O 
seu corte de cabelo liso, pelos ombros, com uma franja rectilínea, 
denuncia um estilo mais urbano e trendy. Ao seu lado, separada 
apenas por uma cadeira, encontra-se S.P., ex-companheira de 
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Faculdade dos dois colegas apresentados e, de sorriso aberto, 
revela uma personalidade afável e dócil. À sua frente, R.M. Dez 
anos mais jovem que os companheiros de sala, a designer é a mais 
jovem do ateliê sendo, também, aquela que colabora há menos 
tempo na empresa. Também ela é, à semelhança das colegas 
designers, uma mulher de estatura média, com um corpo magro. 
Juntamente com E.G., diria que é ela quem, no ateliê, denuncia 
um estilo mais cosmopolita e contemporâneo, próprio de uma 
capital como Lisboa. O seu penteado volumoso e os seus óculos 
grandes e castanhos enquadram-na num perfil com inspiração 
retro. A pouco e pouco, alguns das áreas de trabalho foram 
sendo preenchidas por outros actores sociais. Na sala comum 
é C.R. quem acaba por ocupar o lugar vazio entre E.G. e S.P., 
trabalhando a partir do portátil que trazia consigo. De calças de 
ganga largas, olhos claros e estatura pequena, a designer evidencia 
um perfil mais móvel no ateliê, materializado pela mochila que 
transporta. Junto a L.A., é M.A. quem ocupa a secretária vazia 
situada na pequena sala do canto. Embora com uma idade acima 
dos 40, o vestuário de M.A., designer, patenteia também um estilo 
mais cosmopolita, que não difere do trajo seleccionado pelas suas 
colegas. O batom vermelho, a saia escura pelo joelho e o sapato de 
salto alto completam o seu retrato introdutório. Antes do final do 
dia, é C.S. quem chega ao ateliê, uma jovem cuja missão incide, 
em algumas horas ao final dos dias, no apoio directo às atividades 
de manutenção do ateliê, desempenhadas por S.V.

Segunda-feira, 09 Janeiro 2012
Ateliê de Lisboa

Antes da 2.ª Reunião de preparação para a [Revista], na qual J.S. 
reúne os fotógrafos da edição (Valter e Paulo), procurei recolher 
junto dos designers a opinião relativamente à sua experiência 
profissional noutros ateliês. As questões colocadas eram as seguintes:
— Que experiência/experiências tiveste noutros ateliês de design 
gráfico?
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— Quais considerarias serem as principais diferenças entre os 
ateliês? E as semelhanças?
— Como caracterizarias a relação entre os elementos da equipa de 
trabalho?
— Na relação com os responsáveis projectuais, que diferenças 
pensas haver entre a experiência neste ateliê e noutros?
…
E.G. foi a primeira designer com quem conversei. A sua 
experiência de 6 meses como estagiária na Hort, em Berlim, não 
é directamente comparável com o seu trabalho aqui no ateliê. Na 
Hort, pelo menos no ano em que participou (2004) trabalhavam 
apenas 2 pessoas, num registo distinto da realidade que vive no 
Ateliê de Lisboa. A semelhança entre os ateliês prende-se com as 
colaborações externas, que acabam por acontecer. No ateliê há 
muitas participações de editores, fotógrafos e ilustradores externos, 
o que se manifestava de forma diferente na Hort. Embora houvesse 
um pendor de colaboração externo, havia um maior predomínio de 
colaboradores em regime de estágio, que reportavam/trabalhavam 
num patamar diferente em relação aos responsáveis pelo ateliê. 
Na Hort, a E.G. (e os outros estagiários) desenvolviam várias 
propostas, havendo um maior espaço para trabalhar soluções 
diferentes do ponto de vista formal. A designer considera que 
esta característica do ateliê se prende com a necessidade de 
“proteger” o estagiário, não lhe atribuindo uma dose elevada de 
responsabilidade. Embora tenha trabalho no ateliê da designer 
de moda KRVKurva, E.G. não conseguiu apontar diferenças 
específicas entre os ateliês, indicando apenas que todos os ateliês 
são diferentes, porque o próprio trabalho é diferente.
…
R.B., o designer mais antigo no ateliê, desenvolveu toda a sua 
atividade profissional no ateliê. A excepção foi o mês que passou 
na Coyote designers (Lisboa), uma experiência que não é sequer 
meramente representativa em relação ao período no qual colabora 
com o Ateliê de Lisboa (8 anos). Não atribui relevância ao facto 
de poder haver uma responsabilidade partilhada entre diferentes 
responsáveis projetuais, dizendo que o que interessa é que as 
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pessoas colaborem e que saibam discutir. Num estilo que começo 
a identificar em R.B., a sua intervenção é concisa e concreta, sem 
espaço para grandes deambulações.
…
Já após a reunião, continuei no meu processo de contacto com os 
designers. De L.A., o designer na sala isolada, procurei saber mais 
sobre a sua sua opinião face ao universo dos ateliês de design gráfico, 
mesmo que não se baseie nas suas próprias experiências: perguntei-
lhe, do mesmo modo, se encontrava pontos em comum com colegas 
de escola, procurando recolher indicadores sobre a experiência que 
os colegas acabam por lhe proporcionar. L.A. afirma que o principal 
elemento que acaba por influenciar a relação entre os elementos 
da equipa e o responsável projetual é a dimensão do ateliê. Deu o 
exemplo das agências de publicidade, cuja hierarquia acaba por 
ditar um maior afastamento. Confessou também que sentiu uma 
evolução grande na relação que detém com o J.S., uma vez que sente 
que a perceção do seu próprio trabalho, da sua experiência enquanto 
designer e da sua capacidade de relação com os clientes (os designers 
contactam directamente com os clientes) tem vindo a mudar ao 
longo do tempo no qual colabora no ateliê. Afirmou-me que neste 
ateliê não existem designers séniores (a figura do designer como 
responsável intermédio pelo trabalho). Muito embora possa não 
estar instituído esse canal estruturado e hierarquizado, parece-me até 
ao momento que a experiência do R.B. o transforma no candidato 
mais aproximado a essa realidade. O próprio afastamento do L.A. 
(situado numa sala à parte) acaba por ser muito interessante: há, 
na sala central, um ambiente mais dinâmico, uma atmosfera mais 
relacional (no sentido em que a sala de reuniões está próxima deste 
espaço) com outras partes envolvidas no processo de design; na sala 
onde trabalha o L.A. há um envolvimento diferente com o projeto 
de design: mais introspectivo, mais fechado, mais isolado. Desde 
cedo, S.V. disse-me que o L.A. é o elemento da equipa que costuma 
sair mais tarde do espaço, sendo também o elemento que acaba 
por chegar mais tarde, durante a manhã (p volta das 11h).O L.A. é 
também, a esta fase, o designer que me parece mais extrovertido, 
apesar dessa assunção poder parecer paradoxal. É o que está mais 
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disposto a responder de forma fluída às questões, o que parece 
opinar mais livremente, o que está mais disponível. Até ver, os outros 
designers (mais velhos) parecem mais preocupados em manter 
alguma distância, utilizando uma linguagem corporal que parece 
mais preocupada em “desmontar” a validade ou a pertinência deste 
estudo. Acabam por estar mais “na defensiva”, se bem que ainda não 
consegui perceber bem porquê. Penso que será uma questão mais 
ligada ao seu próprio perfil individual,uma questão de personalidade, 
mas também acredito ser um mecanismo de defesa.
…
Marco com J.S. uma reunião na próxima quinta-feira às 3. 
Nessa reunião deveremos abordar questões relacionadas com 
a experiência que teve com outras equipas, noutros universos 
editoriais. Procuro definir os pontos a abordar nessas reuniões:
— Relação do líder projetual com as equipas de trabalho;
— Principais diferenças da prática em design;
— Principais semelhanças entre este ateliê e outros?
— Como caracteriza a relação entre os elementos da equipa de 
trabalho?
— O J.S. referiu que há competências que acredita serem 
necessárias desenvolver por parte dos seus colaboradores. Gostava 
que me explicasse quais seriam essas competências, fazendo uma 
espécie de análise SWOT do ateliê.
— Que competências considera serem mais importantes para os 
designers da equipa? Que grandes diferenças identifica entre o 
perfil individual de cada colaborador? Privilegia a especialização? 
Ou a versatilidade? 
…
Ao continuar a sondar os designers acerca da sua relação com 
os líderes projectuais com os quais já trabalharam. Todos eles 
tiveram experiências relativamente curtas noutros locais, em 
condições bastante diferentes das atuais. A principal diferença 
prende-se com o estatuto (normalmente nos outros ateliês 
trabalharam como estagiários) e durante períodos relativamente 
curtos (entre 1 e 7 meses). Enquanto que a S.P. afirma não ter 
sentido grandes diferenças no acompanhamento quotidiano e na 
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familiaridade com que se habita no espaço do ateliê, C.R. aponta 
que um mês noutro ateliê (Ideia Ilimitada) foi suficiente para 
identificar diferenças na envolvência proporcionada pelo J.S. em 
relação ao trabalho que desenvolve. C.R. aponta o tipo de trabalho 
que desenvolve (está na totalidade do tempo a desenvolver a 
[Coleção Livros]). S.P. refere que a sua experiência no estágio 
que desenvolveu em Estrasburgo, enquanto web designer, se 
equiparava ao momento no qual começou a colaborar com o ateliê 
de Lisboa, quando a equipa era menor (apenas 5 colaboradores, 
no total). Afirma que apesar do facto da equipa ter crescido, 
permanece o sentido de familiaridade presente no ateliê. (S.P. 
também parece ser uma das personalidades mais disponíveis 
para recolher dados, demonstrando simpatia natural e potencial 
interesse pelo desenvolvimento da investigação).
…
A uma distância de 3 metros, tento aperceber-me da interação 
entre o J.S. e uma das designers (E.G.). Procuro não me 
aproximar porque receio que a minha presença possa ser 
confundida, de algum modo. Este é um aspeto com o qual não 
contava, de certo modo. Julguei que seria mais fácil adquirir essa 
capacidade de relação. Ainda assim, só estive no ateliê 3 vezes, 
também. Vou procurar ser mais paciente, conduzindo o processo 
com mais calma.
…
Um registo breve de um momento interessante: J.S. troca de lugar com 
a designer, sendo ele quem desenvolve o trabalho no computador. É 
das poucas vezes, até ao momento, que o observo nesta condição de 
operador.

Sexta-feira, 13 Janeiro 2012
Ateliê de Coimbra

Viajo a Coimbra para o primeiro encontro no ateliê de J.B., o líder 
projetual do Ateliê de Coimbra. O objectivo desta sessão passa por 
ficar a conhecer todos os elementos do ateliê, explicando de certo 
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modo como se procederá o trabalho de investigação e que tipo de 
condições poderemos esperar deste colectivo. Dar-me a conhecer. 
…
Após a entrevista (gravada), A.M. apresentou-me a toda a equipa que 
integra o ateliê. Procurei fazer uma apresentação jovial e com algumas 
notas de humor não só para baixar um pouco a eventual fronteira 
que se levanta nestas circunstâncias. Sobretudo, a minha intenção era 
evidenciar que a minha presença será inofensiva para o ateliê e para 
quem nele trabalha. Pareceu-me ser uma estratégia feliz, uma vez que 
houve logo elementos da equipa que de certo modo acabaram por 
dar seguimento ao meu discurso, num tom semelhante. O ambiente 
pareceu-me ser agradável, de um modo geral. 
…
Numa conversa mais intimista com J.B., trocamos algumas 
impressões sobre o trabalho do ateliê e sobre a investigação. Parece-
me, nesta fase, que J.B. acaba por ser o tipo de profissional, mais 
reservado, mais intimamente ligado ao projeto de design. Embora 
identifique esse absoluto respeito, interesse e dedicação ao design, 
vejo que a constituição de uma organização como “ateliê”, ou seja, a 
componente profissional, comercial ou empresarial, se quisermos, 
passa-lhe absolutamente ao lado, ficando mais inteiramente ligada 
ao papel desempenhado pelo A.M. Numa breve comparação entre 
o Ateliê de Lisboa e o Ateliê de Coimbra, diria que a componente 
comercial é bastante mais forte neste ateliê do que no ateliê de J.S., 
motivada provavelmente pelo facto de que existem 2 não-designers 
como sócios. Nota-se muito que o lado profissional da atividade em 
design gráfico do Ateliê de Coimbra é marcada pelo rigor e estrutura 
comercial imposta por A.M., muito mais focado nesse aspeto que o 
próprio J.B.
…
Recordo os momentos de acesso ao ateliê: à entrada, pela única 
porta de acesso ao exterior, somos recebidos por C.A., a office 
manager do escritório. Alta e simpática, C.A. recebe-me no ateliê 
com um aperto de mão, enquanto me aponta para a sala de reuniões/
biblioteca, onde me espera A.M. e J.B., sócio-gerente e líder projetual 
do ateliê, respetivamente. A.M. (com uma idade próxima dos 
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40 anos), também ele um indivíduo alto, magro, com tez clara, e 
J.B., de óculos de massa castanhos, estatura média e farto cabelo 
encaracolado (perto dos 50 anos), rapidamente se disponibilizam 
para me apresentar à restante equipa de trabalho, uma vez concluídas 
as devidas introduções. À esquerda da porta principal encontra-se 
A.S. – a timidez e o pequeno furo no topo orelha são os pormenores 
mais evidentes, à primeira vista, do jovem com poucos anos para 
lá dos trinta – um dos designers do ateliê que acabou por assumir 
como funções primordiais as de gestor de projetos, procurando 
conferir o apoio necessário ao trabalho até aqui desenvolvido por 
A.M. Antes de subirmos ao primeiro piso, para conhecermos a 
equipa de designers, encontramos J.C., o programador informático 
da equipa. Magro e com cabelo curto, em meados dos trinta, veste de 
negro, e o capacete ao seu lado denuncia o meio de transporte que 
utiliza. No piso de cima, a equipa de designers. Com uma estante 
situada a meio, o espaço acaba por ser naturalmente formado em 
duas alas distintas: na ala direita, A.S. é quem se situa mais próximo 
do acesso pelas escadas. É, indubitavelmente, a mais jovem do ateliê, 
ainda na primeira metade dos seus 20 anos, e os seus cabelos lisos 
tom de avelã denunciam um perfil discreto, em linha de conta com 
a sua estatura média e o seu corpo mais franzino. Ao seu lado, D.S., 
um jovem com uma idade próxima dos 30, com óculos negros, de 
massa, com cabelo curto e barba de alguns dias, no mesmo tom. 
No último posto da fila, A. é a designer mais discreta, a condizer 
com a sua estatura pequena, e mal se vê quando sentada em frente 
ao seu computador. Com cabelos lisos, mais curtos e acastanhados 
que a sua colega de fileira, acaba por sorrir, de modo tímido. Na 
outra ala, J.F. é quem se situa mais próximo da porta, e rapidamente 
se percebe, pelos seus traços, que não é português. O estagiário 
dinamarquês, como virei a saber mais tarde, está situado ao lado de 
R.M., com quem vai trocando algumas impressões em inglês. R.M. é 
uma mulher em meados dos trinta, de cabelo encaracolado, rebelde 
e volumoso, que denuncia um perfil simpático. A sua gargalhada 
ruidosa confirma isso mesmo. Finalmente, ao seu lado encontramos 
A.B., a designer que colabora há mais tempo no ateliê. Também ela 
com uma idade a meio dos seus trinta anos, são os seus olhos azul-



21

claro e a sua tez clara que ganham destaque à primeira impressão. É 
este o grupo que compõe o ateliê de Coimbra. 

Terça-feira, 17 Janeiro 2012
Ateliê de Lisboa

Procurei, ao longo do dia de hoje, estabelecer um contacto mais 
próximo com os designers, de forma mais individualizada. Ao 
contrário da expectativa inicial, acabei por dedicar uma boa 
parte do tempo a discutir com o R.B. alguns dos pormenores 
mais relevantes do ponto de vista do designer no que ao 
desenvolvimento dos projetos diz respeito. Acabou por ser 
uma sessão muito interessante, com o lançamento de pontos 
extremamente validos que nos permitem estabelecer uma ponte 
interessante entre o output gráfico do ateliê e os moldes nos 
quais esse processo acaba por se desenvolver. Embora tenha tido 
dificuldades em comunicar com ele, inicialmente, num problema 
promovido por um tom de voz bastante baixo, esta conversa 
informal revelou ser muitíssimo interessante. Acabei por recolher 
do R.B. um importante testemunho uma visão daquele que, para 
além do J.S., me parece ser a figura mais preponderante do ateliê. A 
pouco e pouco, sinto que a disponibilidade do R.B. para contribuir 
para a reflexão em curso é maior, evidenciando uma profunda 
capacidade reflexiva decorrente da sua experiência profissional. 
A este nível, não senti nenhum conflito com a minha perceção 
inicial, uma vez que desde o início o R.B. parece ser um indivíduo 
introspectivo e reflexivo. Abordámos alguns dos aspetos que nos 
dão a entender uma prática em design gráfico sem uma hierarquia 
muito definida, com grande elasticidade de processos e permeável 
a uma série de ocorrências que podem ditar o resultado final 
(relacional e visual).
…
Para além das notas que retirei de duas intervenções mais 
alongadas (com o R.B. e com o L.A.), vou procurando criar uma 
ligação mais afectiva com os elementos do ateliê, aproveitando a 
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proximidade da celebração do primeiro aniversário do blogue de 
ilustração pensado e dirigido por J.S., numa espécie de extensão 
da própria identidade do ateliê. Em jeito de preparação para o 
evento, há uma serie de caixas, livros e esquissos de projeto que 
são organizados ou mesmo destruídos. Com essa justificação, 
procurei aproveitar o que me pareceu ser um tom mais ligeiro 
para fazer alguns comentários sobre o próprio ateliê e sobre 
as primeiras impressões que retirei do espaço e das pessoas 
(comentários sobre a música ambiente, sobre o ambiente de 
trabalho, sobre os designers que trabalham próximos daquela área 
geográfica, etc.). Esta aproximação permitiu-me ter acesso a uma 
visão mais entrosada do próprio ateliê, evidenciando algumas das 
relações de proximidade mais fortes. Não deixa de ser interessante 
registar que tenho a sensação de transmitir uma imagem de um 
tipo um pouco inocente, talvez algo idiota, que acaba por fazer 
perguntas mais ou menos óbvias. Alguns dos comentários que 
faço (como uma observação em tom humorístico que fiz sobre 
o que trazer para a festa de amanhã) parecem ser entendidos 
como observações “apalermadas”. Sinto que está muito presente 
um estereótipo sobre o tipo que vem de Leiria, da província, que 
por ter que voltar após o encontro nunca deixa verdadeiramente 
de ser provinciano. Se lhes perguntasse, acredito que tentariam 
desmistificar ou mesmo desmentir esta minha impressão, mas 
parece-me ser uma postura muito presente. Serei eu próprio 
condicionado por uma auto-perceção que me define como sendo 
“da província”, penso.
…
Procurei falar um pouco com o L.A., sobre o trabalho que 
desenvolve no ateliê e sobre a perceção que tem sobre o lado 
de negócio que a prática em design detém. Atento que todas as 
observações que faz são num sentido colectivo, um nós enquanto 
ateliê que acabo por sentir algo estranho para um jovem com 
a idade e a formação dele. Há, aliás, um sentido de colectivo, 
enquanto grupo, que parece emanar do discurso que emitem 
sobre o próprio local. Não sinto que seja um discurso de algum 
modo ensaiado pela parte de J.S., mas antes uma perceção muito 



23

real da parte de quem trabalha naquele espaço. Muito embora 
tenham assumido já ter havido alturas mais propicias para o 
convívio fora do espaço de trabalho, sente-se que existe uma nota 
de afetividade pelo local, pela prática do ateliê, pela parte de todos 
enquanto grupo. Perguntei ao L.A. se tinha intenções de fundar 
um ateliê em nome individual e disse-me que não, sem hesitações. 
Acho muito curioso. Talvez por não querer comprometer-se com 
uma estrutura do género, ou por sentir que não estaria preparado 
para um desafio desse tipo, mas achei curioso que este modelo lhe 
agrada particularmente. Evidenciou o facto de achar que a prática 
de um designer pode revelar-se bastante solitária, demasiado 
até, razões pelas quais demonstra estar satisfeito com a sua 
condição atual. O seu isolamento não deixa de me surpreender, 
uma vez que está praticamente sozinho numa única sala (até 
agora contabilizei uma presença naquele espaço por parte de 
outro agente, mas são colaborações esporádicas) algo afastada 
da dinâmica central que decorre no espaço mais amplo onde 
estão situados os designers. Combinei estar presente na festa de 
amanhã, que decorre à noite no ateliê. Vai ser uma oportunidade 
para ter uma noção diferente daquele espaço e daquelas pessoas, 
que amanhã desempenharão um papel diferente do habitual neste 
contexto.

Quarta-feira, 18 Janeiro 2012
Ateliê de Lisboa, 23:50

Esta noite celebrou-se o primeiro aniversário do blog de J.S. 
dedicado à Ilustração Portuguesa. Para celebrar a efeméride, o ateliê 
organizou uma festa para cerca de 250 convidados, procurando 
promover o blogue e o próprio ateliê, simultaneamente. No evento, 
para além dos diversos colaboradores do ateliê, estiveram também 
amigos do Director de Arte. Está presente, portanto, a família 
alargada do ateliê. Ao longo da noite, fui procurando entrosar-me 
com os vários convidados, mas conhecia apenas uma mão cheia 
de convidados. Começo, por isso, a trocar impressões com S.V., 
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a gestora do ateliê. O seu papel começa a destacar-se cada vez 
mais na dinâmica da empresa, em diferentes planos: ao nível da 
organização das atividades, da calendarização dos trabalhos, da 
distribuição das tarefas, etc. S.V. assume todas essas funções, num 
papel crucial para manter a empresa eficiente, enquanto colectivo.
…
Falo com [Assistente], que desempenha funções de assistente 
de S.V. Trocámos impressões sobre a cidade, a celebração do 
aniversário do Almanaque J.S. e da proximidade geográfica 
da maioria dos elementos do ateliê. Interessa-me, sobretudo, 
perceber se este tipo de evento é normal, dentro da dinâmica do 
ateliê. Percebo, pelas conversas que fui tendo, que este género de 
festas tem já acontecido, embora não de modo muito frequente. 
O ateliê está bem diferente do habitual… As secretárias da 
sala comum foram retiradas, revelando um espaço amplo. Os 
principais posters e quadros do ateliê continuam fixos nas paredes 
e os livros, outrora espalhados um pouco por todo o lado no 
ateliê, encontram-se agora organizados de um modo metódico 
nas estantes do estúdio. Encostada às portas do armário, algumas 
mesas estão preparadas para o catering do evento. A área 
administrativa é transformada em bengaleiro e o gabinete de 
L.A. acaba por articular as funções de sala de apoio e espaço de 
arrumações. É na sala comum que grande parte da festa decorre, 
em articulação com a outra sala, onde normalmente encontro 
J.S. e S.V. Na mesa de reuniões, 3 dos computadores de trabalho 
exibem o blogue, mas a exposição dos iMacs à festa intranquiliza 
os designers…
…
J.S. apresenta-me [Antiga colaboradora], um dos elementos 
fundadores do ateliê, que começa por cumprir um papel idêntico 
ao que S.V. cumpre na atualidade. [Antiga colaboradora] é 
uma figura importante, com uma presença forte na construção 
identitária do ateliê. Sinto, pelo teor das conversas que vão 
surgindo, que o ateliê é identificado como uma espécie de família 
agregada, organizada num esquema relacional que ultrapassa 
em muito as relações estipuladas comercialmente. A “família” 
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encontra em J.S. o eixo de partida, mas o esquema laboral acaba 
por se beneficiar mutuamente: Diretores de arte, ilustradores, 
editores e até designers concorrentes prestam o seu respeito à 
figura de J.S. como uma personalidade central no panorama 
nacional do design gráfico. A sua dedicação em explorar e 
investigar a riqueza da comunicação visual portuguesa é realçada 
e enaltecida por todos os envolvidos, numa clara manifestação de 
afetividade pela conduta profissional promovida pelo ateliê. Não 
me deixo “contagiar” por completo pelas aparências. As diferenças 
que foram surgindo no que respeita aos elementos do ateliê 
denuncia já algum desequilíbrio, talvez inevitável em contexto 
profissional. As diferenças mais evidentes, até ao momento, 
prendem-se com a agilidade de processos de L.A. e R.B., bem 
mais apurada que das restantes colegas designers do ateliê. É a 
própria S.V. que aponta essa diferença, num ponto que acaba por 
ser fundamental para o desenrolar dos processos da empresa. As 
“meninas”, como refere, acabam por não responder do mesmo 
modo que os colegas homens. Não deixo de sentir que S.V. acaba 
por querer afirmar ser mais “fácil” trabalhar com os rapazes.
…
Volto a Leiria, no expresso das 00:15. A experiência do 
envolvimento na festa foi rica, e a minha presença no ateliê acaba 
por ser, de certo modo, tornada “pública” a outros agentes externos 
à empresa. Sabem quem sou, acompanham o trabalho que vou 
fazendo e têm já uma expectativa pelo trabalho em curso. A 
pressão adicional acaba por ser, também ela, algo de entusiasmante. 
Sinto também que a minha proximidade é vista com bons olhos, 
um factor essencial para garantir a prossecução do projeto. Penso 
também no modo como S.V. descreveu o evento, como uma 
oportunidade para refrescar ideias, arrumar caixotes e deitar fora 
uma série de papeladas de menor importância. No modo como 
fala denoto uma afetividade grande para com a empresa, para com 
o espaço e os colegas, e para com o líder, J.S. Foi uma espécie de 
“novo ano do ateliê”.
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Quinta-feira, 19 Janeiro 2012
Ateliê de Coimbra

Cheguei ao ateliê por volta das 14:30. A esta hora, todos parecem 
estar nos seus postos, numa diferença considerável com o que 
acontece na J.S. Este ateliê tem um espaço bastante maior e respira 
uma ‘atmosfera empresarial’ muito mais acentuada. Se no espaço de 
Lisboa temos a ideia de estar presentes numa casa familiar, adaptada 
às funções de ateliê de design gráfico, neste contexto estamos 
muito mais conscientes do lado empresarial em design gráfico. Vou 
procurar conhecer cada um dos elementos do ateliê, procurando 
estabelecer relações de proximidade. 
…
Distribuído por 3 pisos, o ateliê está dividido do seguinte modo: no 
rés do chão, situa-se o espaço dedicado à componente administrativa 
do ateliê. É nesta área que se situa o espaço de reuniões e as pessoas 
responsáveis pela gestão da empresa, desde C.A. a A.M. (sócio). No 
piso -1, damos conta de uma área com aprox. 80 m2 que acaba por 
funcionar como um laboratório experimental para determinadas 
técnicas, numa vertente mais manual do desenvolvimento projetual 
em design gráfico. Este é um espaço que acaba por funcionar 
como uma porta de acesso para elementos externos do ateliê, uma 
vez que está disponível para receber alunos e fotógrafos para o 
desenvolvimento dos seus próprios projetos. Esta foi a informação 
que A.M. me deu, aquando a minha anterior visita. No 1. º piso 
damos conta de uma espécie de mezzanine onde estão todos os 
designers. Neste momento, estão a trabalhar 6 designers (4 mulheres 
e 2 homens), sendo que um deles é um estagiário dinamarquês, 
que estará provisoriamente no ateliê. A média de idades situar-se-á 
provavelmente próximo dos 32 anos. Neste espaço situa-se também 
o escritório de J.B., numa área reservada sem conexão visual com 
esta área comum, dividida por uma estante com livros. Sente-se uma 
ideia de “santuário” para o responsável projetual, um espaço isolado 
no qual especulo que desenvolverá uma parte do seu contacto com o 
design gráfico. 
…
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Uma das perceções iniciais que tenho é que o ambiente aqui é 
informal, muito mais do que no próprio Ateliê de Lisboa. Os 
designers trocam impressões de um modo descontraído, sobre 
blogues de fotografia e outros assuntos mais genericamente ligadas 
ao universo do design. Esta é uma realidade distinta do que acontece 
em Lisboa, onde um silêncio generalizado traduz uma aproximação 
diferente ao trabalho. 
…
Designers: A., A. B., A. S. (Estagiária), D.S., J.F. (Estagiário), R.
Outros: A. G. — Faz algum trabalho de design mas está cada vez 
mais ligado à gestão dos projetos e à componente administrativa do 
processo (diálogo com os clientes, com os fornecedores, etc. )
J. C. — Engenheiro Informático. Desenvolve toda a componente 
digital dos projetos, em php, javascript, html, css, Tecnologias 
Móveis, etc. 
C.A. — Gestão financeira e administrativa do ateliê
…
Fiquei a conhecer todos os elementos que integram o ateliê. Procurei 
apresentar-me com um lado mais extrovertido e divertido por forma 
a conseguir estabelecer uma relação mais próxima com todos os 
elementos da equipa. Senti que foi a abordagem correta, visto que 
todos os elementos deram uma boa resposta às questões e reagiram 
positivamente à minha presença, com uma atitude divertida e menos 
defensiva. 
…
A.M. achou interessante dar-me a conhecer uma faceta que 
considera particularmente interessante do ateliê. Há, percebo, 
o interesse primordial em revelar a dinâmica que o ateliê 
desenvolve com a comunidade académica, em concreto com os 
estudantes da Universidade de Coimbra, numa aproximação 
à vertente tecnológica que envolve a disciplina do design 
gráfico. É interessante perceber a importância que é dado a esta 
transformação, desde a relação mais próxima que J.B. desenvolve 
com os seus alunos da licenciatura e do mestrado, até ao modo 
como a prática em design do ateliê se está a reconfigurar. 
Acredito que os sócios vêm o futuro do ateliê como uma 
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espécie de organismo praticamente unicelular (que me parecerá 
reduzir a equipa atual, já de si relativamente pequena) com 
ligações externas, mais versáteis, num regime verdadeiramente 
freelancer, com equipas contratadas para o desenvolvimento de 
determinados projetos pontuais. 
…
Hoje, os designers passaram algum do seu tempo a fazer alguma 
pesquisa na Internet relacionada com trabalhos de outros 
profissionais internacionais. D.S., para já, apresenta-se como uma 
figura de destaque no sentido em que acaba por ser o designer 
mais completo do ateliê (o que parece desenvolver um leque mais 
vasto de competências). Ao contrário da minha sensação inicial, a 
vertente tecnológica que J.B. referia, aquando das minhas primeiras 
visitas ao ateliê, parece surgir de “fora” do ateliê. Dentro deste 
universo, existe apenas 1 indivíduo que desenvolve na realidade a 
vertente multimédia dos projetos da empresa, assumindo todas as 
tarefas no que concerne a programação e a construção digital dos 
projetos desenvolvidos. 
…
Houve uma discussão muito interessante no seio do ateliê, hoje. Ao 
pesquisar sites de várias empresas de design gráfico, o [Estagiário] 
encontrou um site particularmente idêntico ao site renovado do 
Ateliê de Coimbra. A.M., um dos sócios, mostra-se particularmente 
incomodado com esta realidade, o que promoveu uma discussão 
interessante sobre o formato de site de um ateliê. 
…
Importa registar a diferença entre um site de portfólio e o site 
de ateliê, salientada por [Estagiário] em conversa com R.M. A 
discussão fica lançada: para que serve um site de um ateliê de 
design gráfico? Servirá simplesmente para exibir um portfólio ou 
terá espaço para evoluir enquanto objecto multimédia? Quais as 
expectativas do utilizador perante aquele objecto? Que utilizadores 
serão destinatários para estes sites: outros designers, clientes, 
fotógrafos, público em geral?
…
Ao final do dia, conversei com D.S. sobre equipamento fotográfico e 
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sobre sites de ateliês de design portugueses. Foi ele quem desenhou 
a plataforma digital, juntamente com J.B., procurei recolher junto 
dele uma opinião mais focada sobre esta recente descoberta. Senti-o 
particularmente afetado por esta novidade. Senti alguma frustração 
sobre a forma como o seu projeto em design digital, pensado de 
raiz e não assente numa estrutura pré-definida, acabou por ser tão 
idêntico a um outro projeto, agora descoberto. O site desse ateliê 
britânico (www.magpie-studio.com) acaba por revelar um dos 
paradigmas do design gráfico atual: a massificação e democratização 
da tecnologia, aliada à partilha mundial das mesmas referências 
visuais, acaba por resultar numa reciclagem constante dos mesmos 
conceitos, sobretudo quando se trata de projetos online. Identifico 
um maior sentido de frustração por parte de D.S. sobretudo por 
achar que o seu trabalho, criatividade e originalidade poderiam 
ser contestadas. Aquando o fecho do ateliê, por volta das 19h, 
troquei algumas breves impressões com J.B., sobre o modo como 
tinha decorrido o dia de hoje, mas com especial incidência sobre 
esta situação. Pelo seu discurso, compreendi que não estava 
minimamente afectado pela situação, pelo que podemos identificar 
como 2 motivos: em primeira instância, J.B. não considera aquele 
artefacto digital como “igual” ao do objecto agora referenciado. 
Embora reconheça ter aspetos de navegabilidade e estrutura 
gráfica idênticos, aponta algumas diferenças de interação entre os 
2 exemplos. Por outro lado, entende que esta nova presença digital 
do ateliê não é mais do que uma evolução natural do site anterior, 
tendo sido utilizada (no seu entendimento) uma idêntica metáfora de 
interface, numa espécie de “Lado B” da anterior versão. Visualmente, 
os sites são extremamente idênticos, bem como nas metáforas de 
interação utilizadas: a navegação dos trabalhos que compõem o 
portfólio do ateliê é feita através de um scroll horizontal, organização 
por sub-áreas de especialidade do design gráfico, como sinalética, 
identidade e projetos editoriais. 
…
Este episódio, embora só tenha acontecido praticamente ao final 
do dia, acaba por despoletar uma série de discussões em torno 
do próprio objecto digital. É de assinalar que a minha presença 
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parece despontar no A.M. (que claramente assume a vertente mais 
‘profissional’ do ateliê enquanto empresa de design, ao passo que 
a presença de J.B. acaba por se manifestar como uma espécie de 
‘voz de autoridade’ da própria execução gráfica dos projetos) a 
vontade em discutir estas matérias, em abordar estes tópicos mais 
relacionados com uma pragmática quotidiana da profissão. J.B. 
não teve formação em Design, acabando por estabelecer-se a partir 
da sua própria experiência profissional. Diz, inclusive, com uma 
pitada de regozijo, que só volvidos 7 anos da criação do ateliê é que 
entraram noutros ateliês. 

Terça-feira, 24 Janeiro 2012
Ateliê de Lisboa

Chego ao ateliê pelas 14:30. Assim que cheguei ao ateliê, percebi 
que muitos dos colaboradores estavam ou fora, em almoço, ou 
estavam a sair para almoçar. Infelizmente, não consigo estar 
satisfeito com o tempo de que disponho para o desenvolvimento 
do projeto em curso. Seria diferente, dado o cariz etnográfico do 
estudo, se estivesse sempre presente no ateliê, acompanhando as 
dinâmicas desde o início até ao final do dia. Tento compensar essas 
ausências do seguinte modo: em primeiro lugar, tenho tentado 
aproximar-me de cada um dos colaboradores, identificando o 
trabalho que têm em mãos e recolhendo algumas indicações 
da forma como o vão apresentando, como o abordam, como se 
manifestam em relação ao que vão produzindo. Em segundo 
lugar, após ter estado algum tempo à conversa com a pessoa que 
decidi acompanhar, vou procurando tirar breves anotações no 
caderno para mais tarde tecer o relato desse dia. De seguida, tento 
voltar à conversa normalmente com um dos designers com o 
qual me sinta mais confortável em estabelecer um diálogo. Hoje, 
e neste momento, tem sido L.A. Embora possa passar a imagem 
aos colegas que acabo por falar mais com o L.A. do que com os 
outros, acontece que o facto dele estar num gabinete isolado me 
permite fazer uma pausa da interação que tive na sala comum, 
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onde estão a maior parte dos designers. L.A. também acaba por ser 
um dos elementos que reúne condições para permitir esta reflexão: 
dialoga com facilidade, tem interesse em partilhar as suas opiniões 
e acaba por ter um trabalho menos “no calor” do momento, no 
desenvolvimento de capas e/ou projetos digitais. Começo por estar 
atento a um trabalho desenvolvido pela R.M.: uma campanha de 
anúncios de imprensa para o [canal TV], um canal de televisão 
privado. Apercebendo-me de alguma hesitação, procurei perceber 
o que lhe estaria a causar problemas em concluir a proposta ao 
cliente. Numa linha geral, a proposta consistia em avançar com 
uma solução gráfica para ir ao encontro das ideias inicialmente 
avançadas pelo cliente, mas também em executar uma versão 
mais dirigida pelo próprio J.S., isto é, uma opção (ou opções) 
com a “narrativa discursiva” assumida pelo responsável do ateliê, 
uma espécie de copy de sua autoria. Apercebo-me que este é um 
aspeto frequente no trabalho do ateliê: para além da configuração 
formal do anúncio (tratamento gráfico da mensagem, com jogos 
de proporção e relações de ordem espacial) ao designer interessa-
lhe assumir um poder mais evidente (utilizando uma expressão 
que o próprio acabou por revelar mais tarde) no tratamento do 
próprio conteúdo discursivo: a mensagem. Este é apontado como 
um dos aspetos mais fundamentais na relação com a prática em 
design gráfico desenvolvida no ateliê: uma contração mais evidente 
dos papéis de editor e designer/diretor de arte, que assume a 
responsabilidade de uma forma mais generalizada, global, total, 
ultrapassando a esfera de intervenção comummente associada 
ao trabalho do designer gráfico tout court. O discurso e a própria 
postura do Director de Arte é muito clara sobre esta matéria: este 
é o lado que parece interessar mais à própria identidade do ateliê, 
uma empresa que acaba por ser entendida como uma espécie de 
entendimento mais total do processo de design, mais aglutinador 
no sentido em que reúne mais responsabilidades sobre a própria 
mensagem a difundir. este aspeto surge reforçado pelo próprio 
J.S., que aponta para algum amadorismo no desenvolvimento de 
uma linguagem, evidenciando alguma falta de profissionalismo, 
também no sentido mais comercial do termo. Sobre este aspeto, 
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J.S. aborda o facto de sentir não haver uma responsabilidade 
económica se os projetos não forem totalmente bem sucedidos 
ou se não forem rentáveis numa perspectiva financeira, numa 
característica que aponta mais concretamente ao universo cultural/
com ligação à cultura. Os projetos de ordem comercial nos quais 
aparenta haver algum do (relativo) peso intrinsecamente ligado 
à responsabilidade de poder falhar algumas metas económicas. 
Não haverá, interpretamos, um sentido mais vincado de projetos 
“geradores de receitas”, isto é, de projetos que assumem claramente 
como objectivos a rentabilização dos recursos e a prossecução de 
mais-valias económicas.
…
Voltando ao trabalho de R.M., apercebi-me de duas atitudes em 
concreto: em primeiro lugar, alguma evasão de responsabilidades 
no comprometimento com uma dada resposta ao cliente. Ao ser 
pressionada pelo cliente em avançar com as soluções requeridas, 
R.M. demonstrou alguma tensão por não estar a conseguir reunir 
de um modo mais próximo com J.S., o que viria a acontecer poucos 
momentos mais tarde. Para além disso, logo quando cheguei, 
apercebi-me que o R.B. estava a dar algumas indicações sobre 
a proposta, como já aconteceu anteriormente, assumindo uma 
vez mais o papel de designer sénior, uma figura de autoridade 
intermédia que conta com uma confiança muito forte por parte do 
responsável projetual do ateliê. J.S., num diálogo de um para um 
que recolhi ao final da tarde, revelou mesmo que acredita que na 
formação do ateliê existe uma relação quase fortuita de eventos, 
numa sequência pouco esquematizável de processos, dependentes 
muitas vezes do factor “sorte”. O termo inglês ‘serendipity’ acaba 
por ir bem ao encontro da descrição utilizada por J.S., que reiterou 
a importância que R.B. representa para o ateliê. Constatamos, 
portanto, que o discurso acompanha a prática no sentido em que 
está bem patente a predominância do R.B. nas comunicações que 
vão ocorrendo no ateliê. Diríamos, para empregar a terminologia 
de Latour, que R.B. é um agente humano preponderante nas 
ações que se vão desenrolando, contribuindo diversas vezes como 
uma espécie de voz maior na análise ao trabalho. Não senti, 
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por parte da R.M., qualquer preocupação em discutir o tom da 
mensagem ou tornar mais maleável o conteúdo para adaptar à 
forma, estando inteiramente dedicada à resolução dos problemas 
de ordem formal. Esta é, naturalmente, uma função entregue 
(exclusivamente entregue?) a J.S., mas parece-me taxativo que 
exista uma discussão anterior na qual o designer aponta ‘uma luz’ 
para o caminho a seguir. J.S. refere que esta será provavelmente 
uma herança deixada pela sua experiência em desenvolver um 
trabalho contínuo no seio de jornais como o Independente, no qual 
chegou a contribuir com alguma edição no próprio texto, um papel 
normalmente reservado aos editores. Acredita, pelo seu discurso, 
que esta relação prolongada com os Jornais despertou um lado 
mais preocupado com a própria mensagem, o conteúdo, numa 
ultrapassagem da dialéctica conteúdo/forma. terá sido também esta 
constatação que afasta a sua forma de resolução dos problemas das 
estratégias eventualmente adoptadas por outros designers, como 
Henrique Cayatte e Eduardo Aires. Embora ligados ao universo dos 
jornais (ambos desenvolveram projetos gráficos para Jornais), J.S. 
considera não terem tido o tempo suficiente para desenvolverem 
uma prática em design gráfico com as características da sua, que faz 
um uso muito próprio da linguagem e do discurso escrito.
…
Hoje procurei acompanhar o trabalho de S.P., aproximar-me do 
que poderá ser o seu quotidiano no ateliê. Como me havia dito, 
S.P. acaba por ter como sua responsabilidade um trabalho mais 
orientado para o desenvolvimento de coleções diversificadas, com 
especial enfoque para os projetos lançados pela editora [Editora]. 
Segundo a sua descrição, a editora, que é o cliente mais imediato do 
ateliê, tem uma decisão mais imediata sobre o trabalho em curso, 
que normalmente envolve a contratação de um ilustrador para cada 
volume da coleção. Poderíamos avançar com uma descrição dos 
processos da seguinte forma:
O cliente avança com um pedido de trabalho ao ateliê, explicitando 
os contornos da publicação a desenvolver. Este, por sua vez, 
dependendo da coleção, sugere algumas referências do universo da 
ilustração comercial. A seleção destes profissionais surge beneficiada 
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pela extensa ligação de J.S. a este universo (ver condições dessa 
ligação), aproveitando as suas ligações profissionais para sugerir 
os nomes dos ilustradores a contratar. No entanto, S.P. aponta 
para a possibilidade de surgirem novos contatos, que conta com 
o desenvolvimento de trabalho em parceria com ilustradores 
internacionais. Esta, aliás, num aparte, é a primeira referência que 
vejo a uma eventual ligação internacional do ateliê. Até ao momento, 
sempre tive a ideia do ateliê como uma espécie de colectivo 
‘genuinamente nacional’. Esta sensação, eventualmente errónea, 
não surge devido a uma tendência gráfica ou por sentir haver 
particularidades de especial relevo que caracterizam o ateliê como 
sendo “Português”. Derivo este sentimento das ligações evidentes que 
J.S. estabelece com o conteúdo, com a mensagem, reinterpretando 
cânones discursivos das elites literárias dos sécs. XIX e XX. Essa 
tendência ficou, aliás, bem patente, num catálogo de uma exposição 
sobre Bordalo Pinheiro, apresentado por J.S. como um dos projetos 
no qual estava patente a sua função híbrida de co-editor, designer e 
Director de Arte, surgem evidenciados alguns dos seus predicados 
gráficos mais fortes: predominância de uma linguagem tipográfica 
mais exuberante, forte contraste, adaptação e reconfiguração dos 
textos de partida, utilizando a tipografia como ilustração.
…
Voltando ao processo das coleções, sinto que S.P. acaba por ser, 
até ao momento, a designer que mais trabalha com este género de 
material de referência: a ilustração. Revela-me que no seu trabalho 
existe um importante papel de gestão destas comunicações, em 
relações que talvez possamos esquematizar da seguinte forma: 
[Editora] > J.S. > ilustradores > J.S. > [Editora] > [Jornal].
…
O trabalho gráfico de S.P., na relação com estes projetos, consiste 
maioritariamente em articular os elementos tipográficos com as 
ilustrações, executando de igual modo uma função de arte-finalista. 
S.P. disse-me que o desenvolvimento de cada volume acaba por 
ter um tempo próximo das 3/4 semanas, o que me parece desde 
logo relativamente exigente para o trabalho de um ilustrador, que 
consistirá no desenvolvimento de 8 planos/páginas. Uma reflexão 
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que se assumiu como pertinente foi experiência adquirida por 
parte do editor na seleção dos ilustradores, identificando desde 
logo os que conseguem melhores resultados em vendas. Foram 
já descartados, nesta seleção, alguns dos melhores ilustradores 
nacionais, cujo traço acaba por ser assumidamente “menos 
comercial” (maior abstração formal e com uma linguagem gráfica 
que acaba por fugir aos cânones mais apreciados por uma fatia 
mais alargada do público. algumas tendências mais apreciáveis 
que identifico prendem-se com os valores mais vincados das 
conceções culturais presentes no desenho Manga, no retrato 
da sociedade ocidental: olhos grandes, formas orgânicas, uma 
perceção mais concreta das grandezas de planos e da composição 
visual utilizada são alguns desses mecanismos utilizados). Na 
relação com os ilustradores, S.P. referiu não haver grandes 
problemas de maior, à excepção de alguma articulação nos 
prazos. Destacou, por sua vez, um caso particular, no qual um dos 
ilustradores não abdica de um traço particular do seu desenho: 
a ausência da íris nos olhos dos personagens que desenha. Muito 
embora esta seja identificada como uma enorme restrição, S.P. 
deu a entender que esta particularidade conceptual foi respeitada 
por J.S. e pela [Editora], e o trabalho foi publicado como tal. 
Acrescentou, no entanto, que este tipo de ‘intransigência criativa’ 
condiciona futuras participações do ilustrador para o trabalho 
com este editor, num fechamento do próprio cliente em relação à 
liberdade conceptual e criativa imposta pelo autor da ilustração. 
Um outro aspeto de destaque no trabalho de S.P. e no seu 
contributo para a prática profissional do ateliê prende-se com a 
edição noutras línguas destes trabalhos, mais concretamente em 
espanhol ou francês, resultado da comercialização dos direitos 
da publicação para outros jornais de outros países, disseminando 
o trabalho desenvolvido pelo ateliê para outros países. Este 
é um dos trabalhos onde acaba por ser menos evidente essa 
“portugalidade” que identifico no trabalho e na prática do 
ateliê, mais condicente com a exportação para outros mercados 
internacionais.
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Quarta-feira, 25 Janeiro 2012 
Ateliê de Coimbra

Chego por volta das 14. Converso com J.M., antiga colaboradora do 
ateliê. Procurei sobretudo compreender algumas das razões pelas 
quais saiu da empresa. Sobre J.B., diz considerá-lo uma espécie de um 
padrinho profissional – foi ele quem lhe entregou o cliente [Teatro], 
para o qual ainda hoje trabalha. Uma outra nota de destaque prende-
se com a forma como considera serem desenvolvidos os projetos no 
Ateliê de Coimbra, no qual não reconhece a existência de um estilo 
próprio, mas sim a adequação visual adequada a cada projeto. 
…
Em simultâneo com a entrevista, procurei aperceber-me do que 
ia acontecendo no ateliê. Pelo que consegui captar, A.M. reuniu 
com parceiros comerciais, no sentido de desenvolver um projeto 
em conjunto. Mais uma vez, nesta reunião, esteve presente um 
aluno da faculdade de Coimbra, mais orientado para o universo 
da impressão (menos ligado à componente digital). Apercebo-me, 
claramente, que os responsáveis pelo ateliê estão convictos de que 
este será o percurso a seguir, a colaboração com entidades externas. 
Uma observação do agente externo merece registo. Assim que 
chega, afirma: “Ah, aqui se vê logo que é um ateliê de design!”
…
Procurei, de seguida, aproximar-me de cada um dos designers que 
se encontravam a trabalhar no ateliê. Passei algum tempo com D.S., 
que revelou algum esgotamento num projeto com o qual trabalha 
há cerca de 2 meses: um projeto integrado de sinalética para o 
[Museu], um museu a inaugurar na cidade de Coimbra. senti 
algum desgaste da sua parte a abordar o projeto, referindo pura 
e simplesmente que não tem muita paciência para projetos mais 
rotineiros e mais longos, muito embora seja o tipo de trabalho que 
vai desenvolvendo no ateliê, inclusive neste projeto do [Museu]. 
…
Após uma discussão presencial sobre papéis (suportes de 
impressão), procurei trocar ideias com J.B. sobre algumas 
referências mais basilares da discussão em design gráfico, como 
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a revista Emigre. Apesar de evidenciar conhecer esse universo, 
achei muito interessante o facto de J.B. ter revelado que não 
acompanhou essa teorização e a publicação da revista, como me 
pareceria normal para um indivíduo da sua geração. Na conversa, 
aborda a relação com o universo das gráficas, dos impressores, 
onde admite sentir alguns problemas, sobretudo pelo que entende 
ser uma opção comercial das gráficas em procurar desenvolver um 
trabalho mais estandardizado, menos interessado em inovar ou 
experimentar formatos e materiais diferentes. Na sua experiência, 
os impressores mais rapidamente dizem não haver um determinado 
material do que propriamente ter interesse em perder tempo a 
procurá-lo. 
…
Converso com [Estagiário] na tentativa de compreender algumas 
dada diferenças entre o universo que conhece na Dinamarca e o 
português. As diferenças culturais mais assinaláveis são as mais 
estereotipadas: o sol, uma cultura de trabalho mais noctívaga, um 
começo do dia mais tarde (9. 30) e um terminar também mais tarde 
(18. 30). Sente particularmente que ao final do dia sente o peso 
da noite mais intensivamente. Percebi que estava de volta de um 
trabalho, através de alguns esquissos. No projeto, havia uma direção 
mais concreta para criar uma marca assente em azulejos, para um 
cliente em Viseu, no entanto, [Estagiário] sente que o universo 
português recorre demasiado a essa metáfora, por sentir ver azulejo 
em toda a parte. Falou-me que precisa de estar muito concentrado 
para desenhar e para projetar. Apesar de sentir que, por ser estagiário 
do Ateliê de Coimbra, acaba por ter uma agenda menos precisa, 
percebi que o modelo de funcionamento dos ateliês que conhece 
no pais de origem têm como regra a reunião semanal, na segunda, 
e depois o designer estará mais dedicado ao seu trabalho durante a 
semana. 
…
Procurei conversar com R.M., mas estava com pouca 
disponibilidade para isso. Tinha um trabalho de paginação que 
lhe requeria mais concentração e vi-a isolar-se por completo, com 
headphones, nem sequer ouvindo um ou outro telefonema que 
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surgiu. Aproximei-me, por isso, de D.S., e acabámos por falar sobre 
o trabalho do Ateliê de Lisboa, numa comparação que acaba por 
surgir naturalmente. D.S. fez algumas observações claramente 
marcadas por uma experiência que teve com o J.S., que foi até à 
sua Faculdade dar uma palestra. Pareceu-lhe, na altura, que J.S. era 
uma pessoa muito arrogante e que rebaixava o trabalho dos outros 
designers, realçando eventuais mais-valias suas em detrimento 
do trabalho de outros ateliês. Numa apreciação mais gráfica do 
trabalho produzido pelo Ateliê de Lisboa, referiu que o que acha 
que a mais-valia de J.S. é o seu bom gosto nos ilustradores que 
escolhe, para além da paleta limitada de tipografias a que recorre 
(entre 5 e 6), algo que o próprio D.S. afirma não conseguir fazer. 
…
Tentei, de seguida, inteirar-me do trabalho que a A.S. está a 
desenvolver. Percebi, em linhas gerais, que o seu trabalho está mais 
ligado ao design de websites e à animação (neste caso, em regras 
gerais, o seu trabalho consiste sobretudo em animar imagens 
desenvolvidas por outros colegas). Apesar de deter conhecimentos 
de programação, referiu que no ateliê não lhe pedem para fazer 
isso. O procedimento é, portanto, o normal para o ateliê, que divide 
a componente visual da componente de programação (entregue, 
quase na totalidade, a J.C. ). Pouco mais conversámos. Senti 
que a A.S. estava pouco à vontade para este tipo de interações, 
resultado da sua juventude e da sua inexperiência no ateliê 
(trabalha no Ateliê de Coimbra há cerca de 6 meses) e parece ter 
uma personalidade mais reservada, ao longo do dia de trabalho. 
O extremo oposto de D.S., que vai lançando algumas piadas para 
estabelecer o diálogo com os colegas. 
…
O dia propiciou o diálogo sobretudo com o A.M., com quem sinto ter 
muito maior disponibilidade para discutir matérias relacionadas com 
o ateliê. Essa é, alias, uma questão de personalidade aparentemente 
muito óbvia, desde o inicio, de que J.B. teria uma personalidade 
muito reservada e muito pautada por algum isolamento. Quando 
assisto a interacções com outros designers, sinto que é J.B. quem 
acaba por mostrar um lado de ‘patrão’ mau. Por exemplo, A.B. 



39

chegou mais tarde, hoje, e J.B. disse-lhe: “Isto é que são horas??” 
Quando assisto a este confronto parece-me, no entanto, que esta 
apenas uma forma de J.B. se revelar, de se expandir com o grupo, 
mais do que propriamente ser assertivo, rigoroso ou intransigente. 
A conversa com J.M. revelou outra faceta, no entanto, talvez numa 
atitude mais conflituosa no perfil do próprio J.B. Percebo que, apesar 
daquela luta de personalidades (por exemplo entre J.B. e J.M., anterior 
colaboradora), a ideia com que fico é que todos passam uma imagem 
de J.B. como uma figura inspiradora, detentora de um conhecimento 
aprendido pelo trabalho e pela experiência profissional, via pela qual 
desenvolveu a sua prática em design. 
…
Após a recolha de algumas fotografias do ateliê, concentro-
me no diálogo com A.M. Interessam-lhe as questões mais 
pragmáticas do universo quotidiano do ateliê: questões de 
gestão, de relações comerciais, de pagamentos, de articulação de 
despesas e de contratações de pessoal. É sobre ele que recai todo 
esse lado do ateliê, e que de certa forma parece ser a componente 
particularmente evidente de uma prática como esta, em design 
gráfico. O diálogo com A.M. é entusiasmante. É A.M. quem toma 
as decisões mais estruturantes do ateliê, mas refletindo inclusive 
sobre a sua própria prática. J.B. parece estar mais interessando 
em embrenhar-se mais no projeto gráfico do que propriamente 
nos meandros da vida do ateliê. Numa interpretação em forma de 
conjectura, diria que os 2 conversam entre si e tomam as decisões 
em conjunto, em reuniões privadas ou numa comunicação mais 
dialogal, mais intima. Mas o próprio J.B. refere que é A.M. quem 
pensa sobre determinados desafios, sobre mudanças de estratégia 
da empresa, sobre decisões financeiras e de gestão. Inclusivamente, 
manifesta as suas preocupações sobre questões mais ligadas ao rigor, 
aos direitos dos profissionais do design gráfico, do estatuto do ateliê. 
O ateliê evidencia desde cedo uma característica muito patente: há 
um equilíbrio maior entre o trabalho administrativo e o trabalho 
criativo. Se em Lisboa a balança pende claramente para o trabalho 
criativo, com a S.V. sendo a principal figura a executar esse tipo de 
tarefa, aqui vemos uma presença mais forte nesse domínio, com 
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C.A., A.M. e A.Silva, que funcionam num sistema mais tentacular 
com entidades externas. 

Quinta-feira, 26 de Janeiro de 2012
Ateliê de Lisboa

Para além dos anúncios para o [canal TV], desenvolvidos por R.M., 
continua em destaque o processo de trabalho no contacto direto 
com a [Editora], principal cliente com quem S.P. trabalha. Ao 
contrário de outros casos, marcados por uma reeducação necessária 
do cliente, por parte dos designers e Diretores de arte, A [Editora] 
surge como um cliente que sabe o que quer. Mas o real destaque é 
dado pela designer à forte ligação de J.S. ao Universo da ilustração. 
O Director de Arte, nesse papel, acaba por funcionar como uma 
espécie de agente dos ilustradores com quem trabalha. Recorda o 
caso de ilustradores que acabam por ter os seus vícios ou lacunas. 
Um deles, por exemplo, não desenhava os seus personagens com 
olhos abertos.
…
S.P. fala-me ainda do que vende, ou seja, do potencial comercial de 
cada ilustrador. Dá os exemplos de Sandra Serra, Carla Nazaré e 
Edit Sliacka como bons exemplos dessa capacidade, por vezes difícil 
de explicitar. Essa é a bitola mais importante para o trabalho das 
coleções, independentemente da qualidade gráfica dos trabalhos. 
A designer fala também da importância das tarefas de gestão 
que surgem envolvidas no trabalho e nos processos de design 
como um dos aspetos mais importantes e, simultaneamente, mais 
desprezados na prática profissional da atividade.
…
Volto ao gabinete de L.A. e a conversa com o designer deambula 
sobre uma série de aspetos. Começamos pela sua relação com a 
restrição tipográfica, nomeadamente com Helvetica. L.A. afirma 
não ser “o seu forte”, mas reconhece no amigo Bráulio, a trabalhar 
na Pentagram, em NY, como alguém que acaba por se adaptar 
a um estilo mais restritivo, a esse nível, metamorfoseando-se.
Com L.A. vou falando também da perceção de continuidade no 



41

trabalho do colega R.B., à medida que o tempo vai passando, mas o 
designer acaba por identificar essas diferenças ao longo do tempo, 
talvez mais próximo/mais consciente do trabalho que os colegas 
vão desenvolvendo. Fala da dificuldade em encontrar tempo para 
poder explorar novos papéis e novos materiais, uma lacuna no 
trabalho do ateliê. L.A. partilha ainda a sua experiência de ensino 
com Robin Fior, no ARCO, indicando que a metodologia do 
docente assentava na restrição técnica (uma das limitações seria os 
estudantes utilizarem apenas o Microsoft Word para concebem os 
seus trabalhos gráficos), uma estratégia que L.A. considera obsoleta 
e pouco adaptada às realidades de hoje. Essa condição e limitação 
viabiliza uma reflexão mais profunda em torno da tecnologia, numa 
discussão que promete tornar-se interessante.
…
Converso com J.S., numa sucessão de pensamentos mais intimistas. 
Fala-me dos principais conceitos que aplica no ateliê, dando 
especial destaque à subversão tipográfica que imprime e adota 
nos projetos que desenvolve. Fala, em seguida, da dificuldade 
em conseguir completar os discursos de clientes e editores 
como uma das principais competências do ateliê, dado o facto 
de muitas das abordagens iniciais chegarem ao gabinete “com 
defeito”. Julgo que acaba por ser neste ponto fundamental que 
incide o “poder” de J.S.: capacidade negocial, persuasão e diálogo 
com as outras partes envolvidas. Afirma que este é, para todos os 
efeitos, um universo acentuadamente feminino: “As mulheres é 
que mandam nisto. A maioria das pessoas com quem colaboras 
são mulheres.” J.S. fala também do reforço do vínculo afetivo do 
trabalho em circunstâncias em que cliente e designer detêm uma 
relação mais próxima, mais intrínseca, num modelo de negócio 
que acaba por ter menor peso que a tipologia de negócio aplicada 
ao universo das agências de publicidade. J.S. fala do universo 
cultural como uma consequência inevitável do perfil do ateliê, 
que surge desse mesmo epicentro. A sua localização geográfica é 
também o reflexo desse mesmo posicionamento. J.S. fala ainda do 
potencial que vê no ateliê enquanto eventual parceiro do universo 
da publicidade: “As agências olham para o Ateliê de Lisboa 
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como algo apetecível.” A sua proximidade a este universo não é, 
portanto, acidental, dada a participação em inúmeros projetos 
deste universo. O discurso do Director de Arte vai flutuando 
entre vários tópicos: aborda o acaso feliz da entrada de R.B. 
no ateliê, uma relação que acaba por resultar de um modo não 
premeditado; fala da sua experiência nos jornais, um laboratório 
vivo de novas experiências, de aprendizagem constante, em busca 
de um aperfeiçoamento constante. Fala ainda do seu percurso 
enquanto estudante nas Belas-Artes, num espécie de conflito 
assumido com o que entende ser uma Academia cheia de vícios, 
balofenta. Talvez por isso sinta que, muito embora gostasse de 
avançar para uma carreira académica, tentando inclusive chegar 
ao grau de doutor, J.S. confessa não sentir grande apreço pela 
forma como é feita a investigação: “ter que andar a citar e isso 
tudo… Isso irrita-me…” Volta aos anos 80, ao período em que 
ainda estava nas Belas-Artes. Fala das dificuldades que sentia em 
relacionar-se com alguns professores, e do discurso politizado 
que ainda restava nas principais figuras da Faculdade. Os projetos 
que desenvolveu enquanto estudante, naqueles primeiros anos da 
década de 80, denotam já um J.S. preocupado em chocar, em ser 
irónico, em contrastar com o discurso vigente, aproveitando todas 
as oportunidades para marcar alguma diferença, como denuncia 
o projeto de sinalética para casas de alterne que propôs. J.S. fala 
ainda das figuras que iam solidificando o seu universo referencial: 
Miró, Bob Gill, Milton Glaser, George Lois, Fernando Gutierrez e a 
Interview Magazine, de Andy Warhol. J.S. aborda também figuras 
do panorama nacional da sua geração, como L.A. [freelancer] 
Castro e J.B. Botelho, sobretudo aquando o desenvolvimento da 
Revista K. Um outro aspeto focado no seu discurso prende-se 
com as estratégias assumidas pelo ateliê de procurar estabelecer 
parcerias ou relações que permitam criar valor acrescentado ao 
ateliê. Realça, nesta matéria, a experiência de trabalho com uma 
editora para a [Bienal Ilustração], à semelhança do que tem vindo 
a acontecer com a contratação de fotógrafos ou ilustradores. J.S. 
vai falando de uma forma lata do universo que o envolve, com 
temas de interesse transversal: Os livros, a vida política no PSR, os 
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primeiros trabalhos em publicidade, como ilustrador e o apreço 
pelo trabalho dos Collett, Dickinson e Pearce, um trabalho com 
um impacto tremendo, “nada do que conseguimos fazer aqui.” 
Depois, nos anos 90, a invasão das revistas internacionais, como 
a raygun e a emigré, que acabavam por ir servindo de contexto ao 
que se passava lá fora. A conversa acaba por ser longa, com muitos 
apontamentos interessantes, mas onde os tópicos acabaram por ser 
abordados de um modo bastante superficial… Deu, no entanto, 
para ficar a conhecer um pouco melhor J.S.
…
E.G. vai conversando acerca das propostas que acabou por 
ir desenvolvendo com a [Editora] e dos manuais escolares 
desenvolvidos pelo ateliê. Aborda também a relação que vai 
construindo com J.S., uma relação na qual acaba por ser pedida 
aos designers alguma autonomia no processo. Acabo por assistir a 
partes do seu processo criativo, no qual identifico a procura de um 
equilíbrio entre referências atuais e históricas. Pelo e-mail, a designer 
acaba por receber novidades acerca da aprovação do trabalho. É o 
mail que veicula a “emoção” do trabalho aprovado. Fica também 
evidente que o cliente acaba por surgir como parceiro privilegiado 
no trabalho desenvolvido. E.G. vai partilhando os problemas que 
sente com os impressores, que acabam por criar algumas restrições 
aquando a produção dos trabalhos. Fala também da natureza de 
outras relações que vai estabelecendo na criação dos objectos, com 
ilustradores. [As editoras] são alguns dos clientes que identifico na 
prática de E.G., para quem assume trabalhar do mesmo modo que 
para clientes como o [Dpto. Cultura]. Assume, para si e para os 
colegas do ateliê, uma espécie de papel de comissariado na relação 
tripartida designer, cliente e ilustrador. E.G. fala ainda da visita de 
uma figura de renome do panorama internacional do design gráfico 
que, aquando a sua visita, acabou por considerar que o ateliê fazia 
um trabalho mais próximo da categoria de “agência”, que contacta 
com os ilustradores para o trabalho, do que propriamente um ateliê 
onde o trabalho se desenrola. R.B. acaba por ver esta “crítica” como 
uma observação desfasada da realidade contemporânea: “Não temos 
hipótese nenhuma de desenvolvermos nós essa parte do trabalho…” 



44

R.B. fala também do preconceito de cumprir o trabalho de um modo 
veloz, algo que J.S. não tem: “Só porque o trabalho demora pouco 
tempo a ser executado, não significa que seja de má qualidade”.
…
Começo agora a conseguir comparar as duas realidades do 
ateliê, numa espécie de “ponto de partida”. Apercebo-me, pelas 
observações que já fui fazendo, que o processo criativo dos 
designers vai ocorrendo fundamentalmente nas suas mentes, de um 
modo quiçá dissimulado, “escondido” a um olhar externo.

Sexta-feira, 27 Janeiro 2012
Ateliê de Coimbra

Chegada ao ateliê por volta das 14. Hoje estão no ateliê, para já, 
A.Silva, J.B., A.S., A. e [Estagiário]. Parece estar, para já, um ambiente 
descontraído, sem grandes atribulações. Entretanto, R.M. também 
chega. Embora pareça haver um período específico para almoçar, 
não parece haver grandes regras ou formalismos na chegada ao posto 
de trabalho. Hoje os sócios não estão no ateliê, mas o ambiente não 
parece alterar por isso. Um aspeto que não deixo de achar estranho 
é a ausência de música no espaço, sempre presente no ateliê de J.S., 
em Lisboa. Hoje vou procurar perceber melhor o tipo de trabalho em 
que cada um está envolvido, no momento. De um modo geral, já tive 
uma perceção do tipo de trabalho que cada um dos designers tem 
vindo a desenvolver, sendo que me parece interessante hoje transitar 
para o trabalho dos gestores de projeto. Vou também tentar perceber 
o trabalho de R.M. por forma a ter uma noção de como a biblioteca 
do ateliê é gerida, enquanto procuro estar mais atento a pormenores 
da gestão digital dos projetos, uma das ferramentas que A.M. frisou 
ser muito importante para a contabilização do esforço calculado de 
trabalho do ateliê. 
…
A tarde foi extensa em conversas cruzadas, sobre tudo um pouco. 
Comecei, como escrevia ao início da tarde, pelo lado das ferramentas 
tecnológicas que A.M. sempre refere. Todo o processo de gestão do 
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ateliê passa por uma intrincada rede de instrumentos e ferramentas 
online, de gestão de projetos em tempo real. Desde o surgimento de 
novos projetos, a sua execução e até à sua entrega ao cliente final, 
tudo é monitorizado em tempo real, através desses instrumentos. 
Ainda só abordo os designers sobre esta matéria, com a excepção 
de A.Silva, que articula essa função com a de gestor de projetos. 
Para os designers, a mera referência a estas ferramentas de gestão é 
motivo suficiente para lançar uma troca de risos e partilha episódica 
de frustrações. Os excessivos bugs da plataforma e os alertas 
emitidos pelo sistema (que disparam em simultâneo mais de uma 
dezena de alarmes, um por cada tarefa a cumprir num determinado 
projeto), são compreendidas pelos designers como excessivamente 
burocráticas e como obstáculos constantes ao desenvolvimento 
do projeto de design. Todos parecem estar de acordo naquele que 
parece ser um funcionamento mais problemático de uma ou outra 
ferramenta utilizada, embora todos pareçam de igual modo cientes da 
importância em registar tempos de trabalho e manter a organização 
dos projetos da forma mais eficaz possível. Só A.Silva, nesta troca de 
impressões, parece procurar defender os benefícios da plataforma, 
surgindo desde logo a dicotomia gestor vs designer. Este parece ser 
um discurso bem vivo, a de que um bom designer não pode perder 
tempo com gestão. Entre D.S. e A.Silva, observo uma troca de piadas 
inofensivas que me fazem refletir sobre esta condição de ambos, 
que parecem nunca poder ser desempenhadas em simultâneo. Em 
ambos os lados, há um forte sentido do ‘eles’, isto é, alguém do lado 
de lá, nunca coincidente, nunca desempenhada em simultâneo. O 
próprio cargo que A. Silva ocupa no momento parece ser duplamente 
estranho: por um lado, foi o próprio quem me disse logo num 
contacto inicial não querer perder a sua função de designer no ateliê, 
enquanto assumia novas funções, mas sente-se esta forte componente 
do lado de lá que ocupa, impedindo-o de executar as suas funções 
no papel mais ajustado. A metáfora que me vem à memória é a do 
emigrante, sem dúvida próxima, como alguém que já não é de mais 
identificado como do sítio ao qual pertence: ora português em França, 
ora francês em Portugal. 
…
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Em D.S. identifico um enorme apreço pelo lado mais artesanal dos 
objetos gráficos. Está patente, nas suas palavras, um orgulho em 
dominar processos artesanais ligados à criação dos livros, numa 
relação tão afetiva quanto material. Confessa sentir a necessidade 
de desenvolver identidades gráficas nos seus próprios cadernos, 
feitos manualmente, bem antes de se sentar ao computador para 
executar essa mesma visão planeada. É também, pelo que percebo, 
quem acaba por desenvolver algumas maquetas ou protótipos 
para os clientes, num exercício de tradição com os materiais de 
encadernação que detemos como referentes. Por sua vez, em R.M., 
identifico algum do encanto mais filosófico relacionado com o 
desenvolvimento da profissão de designer. A sua formação em 
Lisboa parece ter solidificado um discurso claramente mais poético, 
com referencias a autores literários e culturalmente mais eruditos. 
Vejo-a como um elemento diferente dos que trabalham no ateliê. 
Torna-se óbvia, aos meus olhos, a sua experiência de vida em 
Lisboa, profundamente diferente da de todos os outros (à exceção 
de [Estagiário], naturalmente). Ainda não sou capaz de distinguir 
as suas competências enquanto designers, apesar de perceber já 
distinções na versatilidade dos trabalhos desenvolvidos. 
…
A presença de [Estagiário] faz bem ao ateliê. Confere-lhe uma 
dinâmica internacional, um “cheirinho” europeu que contrasta com 
a realidade de uma cidade como Coimbra, e sinto que o próprio 
A.M. tem consciência dessa importância. 
…
Penso ter sido a terceira vez que estive perante A., a outra designer 
do ateliê. Geralmente muito discreta e introvertida (parece ser 
comum à maior parte dos designers ali presentes, à excepção 
de D.S.), procurei aproximar-me dela no sentido de identificar 
alguns dos seus projetos. Começou por partilhar as dificuldades 
sentidas por trabalhar num outro postos trabalho, e estava 
muito visivelmente condicionada por esse facto. Num episódio 
anterior, procurei estabelecer um primeiro contacto enquanto 
enviava provas de impressão para os revisores, da [Fundação], 
num processo que percebo repetir-se várias vezes. A., de facto, 
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transmite-me uma aura diferente enquanto designer, parecendo 
um elemento estranho ao grupo. (ainda) Mais introvertida, algo me 
diz que acaba por ser uma designer diferente dos outros, embora 
não consiga identificar porque. Mas foi através do seu discurso 
que a consegui compreender e que consegui conhecê-la um pouco 
mais. Enquanto me mostrava algum do seu trabalho, apercebo-me 
que o seu tom era bastante desmotivado. Uma serie de trabalhos 
infindáveis, mais duros (com menor exercício criativo) e muitos 
trabalhos que acabaram por não sair do computador, por indecisão 
ou por outros motivos que consigo compreender ao certo. Diz-me 
que acaba por desenvolver imensas capas para um dos principais 
clientes (a [Editora]), que consistem praticamente em executar 
projetos já previamente definidos. Em projetos nos quais se sente 
mais criativa, e no qual assume essa responsabilidade, normalmente 
acaba por ter menos disponibilidade temporal para executar uma 
sua visão mais composta, mais arrumada, melhor desenhada. Nas 
capas avulsas, é muitas vezes as urgência que dita o resultado final, 
não havendo o espaço para uma reflexão em torno da execução do 
objecto nem a expetativa de ver algo materializado em forma de 
programa visual, continuado e pensado como todo. 

Terça-feira, 31 Janeiro 2012
Ateliê de Lisboa

Chegada ao Ateliê de Lisboa, pelas 14:30. Neste momento, encontram-
se no ateliê o J.S., a S.V. (a almoçar) e a C.R., com o marido, que 
também colabora no ateliê. Apercebo-me que estão no processo de 
desenvolvimento do livro do designer, que integra a [Coleção Livros 
Designers].
…
À chegada ao ateliê, procurei falar mais próximo com a R.M., 
no sentido de perceber algumas particularidades envolvidas 
na produção da [Revista] para o ipad. de certo modo, o meu 
objectivo ao fazer algumas questões relacionadas com a plataforma 
prende-se não so com a minha abordagem de adoção inicial à 
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tecnologia, mas também gostaria de recolher um testemunho 
mais pessoal de alguem (designer) que precisou de fazer a ponte 
com uma nova plataforma, um objecto interativo que acaba por 
estar muito presente no universo das plataformas móveis, que se 
assumem como verdadeiramente revolucionárias no campo da 
comunicação interpessoal da nossa geração. Em primeiro lugar, 
perguntei-lhe acerca do modo como o projeto foi desenvolvido. 
A [Revista], à semelhança do que acontece com o seu conteúdo 
editorial, acaba por funcionar como um projeto auto-proposto por 
J.S., num determinado aspeto: embora seja um trabalho para um 
cliente como outros, a liberdade que J.S. detém na estruturação 
de conteúdos, na adaptação ao formato de revista e na revisão 
editorial acaba por promover o surgimento de uma série de 
inovações editoriais, que ultrapassam a barreira da composição 
formal do objecto impresso. nesse sentido, a própria edição ipad, 
financiada pelo próprio ateliê, é uma oportunidade para explorar 
novos formatos, com potencial de retorno e de presença mais 
forte de outros projetos numa apresentação de portefólio. Para 
R.M., enquanto pessoa responsável pelo desenvolvimento da 
aplicação, revela ter sido uma boa oportunidade para explorar, 
também ela, um novo formato, enveredando por projetos mais 
relacionados com um universo multimédia. Revela ainda ser 
uma das áreas nas quais, muito embora não tenha uma formação 
extensa nem grande facilidade tecnológica, na qual revela procurar 
saber mais, explorar mais, no que aponta como uma forma de 
“abertura de horizontes”. Do ponto de vista tecnológico, R.M. 
apontou algumas dificuldades na disponibilização da aplicação 
no iTunes, revelando ter havido muita burocracia neste processo. 
também na forma de construção da aplicação demonstrou 
algumas dificuldades iniciais, mas confessa que o processo é agora 
bastante mais simples com a utilização do InDesign 5.5, capaz de 
compilar e animar todo o documento. É curioso como a própria 
R.M. acaba por sentir que a comunidade que lhe é próxima, e que 
poderão eventualmente responder ao perfil de utilizadores do 
iPad (jovens, early adopters, designers, urbanos) acaba por não 
ter muito interesse na adopção de uma ferramenta como o iPad. 
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Embora a barreira possa estar sobretudo mais patente no preço, 
dificultando o acesso inicial, a verdade é que a R.M. afirma que 
no seu círculo próximo de amigos poucos (ou nenhuns) acabam 
por ter acesso à plataforma iPad. Para além disso, apercebi-me que 
há um aspeto importante e que R.M. apontou: não bastará (como 
de certa forma praticamente acontece com a [Revista]) fazer uma 
versão digitalizada do formato impresso. Ao vermos a revista no 
iPad, a expectativa do utilizador é a de haver muita dinâmica, 
uma espécie de “mexe tudo” como forma de verdadeiramente 
importar a publicação para uma nova realidade. Quanto à 
formação, revela ter sido contratado o indivíduo responsável 
pela versão ipad do Jornal “Público”. Parece-me, e a própria R.M. 
confirma isso, que a formação nesta plataforma acaba por ser 
muito “hands-on”, mais experimental e pouco concreta, para 
já. São vários os episódios que R.M. dos erros gerados e das 
complicações suscitadas pelo desenvolvimento da aplicação, 
muitas vezes sem se conseguir dar uma resposta totalmente 
correta. Outro dos aspetos que tentei focar com a R.M. prende-
se com essa mesmo vertente tecnológica e a sua inserção no seio 
do ateliê. Embora o ateliê não seja “assumidamente” tecnológico, 
no sentido em que a grande maioria dos seus projetos tem sido 
destinado ao universo material de impressão (tradicionalmente 
as ligações à ilustração e às publicações editoriais, promoção de 
eventos e catálogos de exposições), começam a surgir projetos 
nos quais o ateliê revela algum investimento nesse campo mais 
ligado à multimédia, na sua maioria assente em plataformas pré-
construídas (CMS), como o Cargo Collective ou o Wordpress. S.V. 
afirma mesmo que este tipo de projetos são uma consequência 
e um redireccionamento inevitável para o ateliê, dado o atual 
contexto social e económico. No fecho da conversa com R.M., 
falei-lhe da aplicação recentemente lançada iBooks Author, um 
software gratuito da Apple que facilita o processo de construção 
e distribuição de aplicações na plataforma iTunes. Especialmente 
dirígida a educadores, esta aplicação visa facilitar o processo 
inicialmente descrito por R.M. como burocrático e complexo. Não 
pude deixar de pensar na forma como a tecnologia, de facto, evolui: 
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numa tecnologia ainda por maturar e por se implementar no nosso 
mercado, a visão do designer/produtor/responsável de conteúdos 
é praticamente substituída por uma tecnologia que democratiza 
esse mesmo processo, passados 2 anos da primeiríssima incursão 
destes sistemas. Se a implementação da desktop publishing nos anos 
80 teve eventualmente toda um processo evolutivo em cerca de 25 
anos, assistimos a uma quase incomensurável explosão tecnológica, 
ainda mais célere, com ainda maior alcance, ainda mais fugaz. R.M. 
não conhecia essa mesma aplicação, lançada há apenas 2 semanas, 
revelando uma vez mais não estar totalmente inteirada desse 
universo, embora seja a pessoa no seio do ateliê que desenvolve 
esse tipo de conteúdo. Parece-me que essa opção não será inocente. 
Depende, isso sim, do trabalho que os outros designers têm 
vindo a desenvolver, sendo mais solicitados para uma miríade 
de outros projetos. R.M. seria, então, quem no ateliê poderia 
estar mais disponível para explorar as capacidades do formato e 
jogar com o potencial da plataforma, mais do que propriamente 
por vocação própria. à semelhança do que acontece com outras 
áreas de especialidade (fotografia, ilustração, revisão, editoria), 
também esta componente tecnológica é apontada por R.M. como 
“potencialmente contratável”, utilizando recursos externos ao 
próprio ateliê. Parece-me, no entanto, que a verdade reside em 
desenvolver cada vez mais essa componente nos designers, a pouco 
e pouco, aproximando o ateliê a essa realidade. 
…
Procurei conversar de uma forma mais próxima com a S.V., a 
responsável geral pelo funcionamento do ateliê. Tento ir mais 
ao encontro de pormenores de gestão do proprio trabalho dos 
designers e do ateliê, no sentido de captar essa fluência mais 
técnica que decorre de aspetos ligados à organização da atividade 
profissional da empresa. E é S.V. a figura primordial desses aspetos 
de gestão. Nesta conversa (gravada), S.V. visou a perceção mais 
global sobre a forma como o ateliê funciona, a ligação do J.S. 
enquanto responsável pelo ateliê à equipa e ao desenvolvimento 
dos projetos. Em simultâneo, procurei compreender como 
são angariados novos projetos e novos clientes, através de que 
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estratégias. Pelas frequentes interrupções à entrevista, no que 
me parece ser um ritmo ainda assim bem calmo para a rotina de 
S.V., percebe-se da importância que S.V. detém na empresa. Ela 
é um eixo fundamental na gestão da prática daquela empresa. 
Ver esquema de apontamentos. Partilhamos algumas ideias 
breves sobre a forma como os tempos de trabalho são calculados 
e apercebo-me que o trabalho da empresa é calculado de forma 
mais intuitiva. Não há ferramentas concretas de gestão de tempo, 
mas o trabalho é calculado por alto através da distribuição dos 
projetos para cada um dos funcionários. Os próprios designers 
consideram essa contabilização como uma forma de inspecção/
controlo do seu trabalho (num episódio que enunciou), num 
cenário profundamente diferente do que ocorre em Coimbra, 
onde os designers têm ferramentas de gestão bem definidas para 
contabilização dos seus tempos de trabalho. A manager do ateliê 
revela também que J.S. tem muita dificuldade em despedir pessoas, 
mesmo quando está menos satisfeito com o trabalho do designer. 
Percebe-se que não fará parte do seu feitio, numa prática laboral 
assente em permanentes colaborações e decorrente de várias 
décadas de experiências profissionais na área editorial. Mesmo 
assim, S.V. revela que J.S. fica extremamente ansioso pela potencial 
instabilidade vivida pelo ateliê, onde a agenda dos projetos acaba 
por não ultrapassar os 8 meses. É um espaço no qual se vive no 
quotidiano, a pensar no presente, pela dificuldade de previsão a 
longo prazo.



Fevereiro, 2012.
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Quinta-feira, 2 de fevereiro de 2012
Ateliê de Coimbra

Chegada ao ateliê por volta das 14. Hoje, esta sessão passa sobretudo 
por acompanhar o trabalho, tentando s der tão discreto quanto 
possível. A ideia é tentar ter uma perceção do trabalho ‘normal’ no 
seio do ateliê, tentando minimizar a minha presença no espaço de 
trabalho. Vou procurar falar com C.A., no sentido de perceber a sua 
proximidade com a prática projetual em design. Saber de que modo 
a sua cultura em design cresceu, ao longo da sua colaboração com a 
empresa, identificando alguns pormenores mais particulares da sua 
cultura visual. Esta parece-me ser uma forma de compreender se há 
uma redução da proliferação de mau design, que Rand aponta como 
um dos aspetos importantes: “a management’s unawareness of or 
indifference to good design. ”
…
Almoço com C.A. e com A. numa tasca de Coimbra. Estas 
experiências promovem um conhecimento diferente do seu 
papel profissional e das suas experiências como indivíduos, 
permitindo uma maior aproximação e um conhecimento mais 
profundo, em temas nem sempre relacionados com a profissão que 
desempenham…
…
O ambiente geral do ateliê não é propício a grandes conversas 
ou discussões enquanto grupo. Nos momentos em que procuro 
conversar com cada um deles, sinto que esse momento acaba por 
ser, mesmo de forma menos intencional, mais disruptivo para 
com o ambiente geral que aqui é vivido. Não que os momentos de 
conversa sejam entendidos como negativos, mas sente-se uma ideia 
falaciosa da conversa e do diálogo como desperdício de tempo. 
Cada um está em frente ao seu computador, numa prática que 
acaba individual. 
…
“Tem desenho a mais”, diz J.B. à sua designer. Pelo argumento, 
percebo o ADN inscrito no trabalho do ateliê que dá primazia a um 
papel de mediador. Na discussão de uma proposta gráfica para um 
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[Museu Nacional], A.S. procura recolher a opinião do responsável 
pela condução do trabalho. Um trabalho mais tradicional, do 
ponto de vista tipográfico, que pretende marcar acompanhar as 
obras na visita ao museu. Torna-se evidente que a perceção sobre 
o design não é a mesma para A. e para o seu líder projetual. A., 
que me confidenciou achar alguns dos trabalhos mais ‘duros’ e 
menos criativos, apresenta agora uma proposta para um texto de 
parede para um museu com algumas (pequeníssimas) variações 
tipográficas, de escala, num desenho pautado por um rigor e 
enquadramento bastante classicista. Mas o comentário do próprio 
J.B. esclarece quaisquer dúvidas sobre a forma como vê o trabalho 
do designer: “Isso tem desenho a mais” revela muito mais que uma 
atitude. Revela toda uma conduta profissional sobre o trabalho que 
exerce o ateliê, numa prática de mediação que suscita reflexão no 
próprio responsável projetual. 
…
Uma experiência partilhada por J.B. revela alguma da “arrogância” 
assumida pelo próprio designer, na construção de um eu 
profissional que evolui. Com a experiência, e com a perceção sobre 
a relação com os clientes, validam uma eventual intransigência 
para com alguns dos trabalhos em curso. A experiência profissional 
acumulada acaba por funcionar como uma importante parte, não 
na construção dos projetos (normalmente a cargo da sua equipa de 
técnicos) mas na negociação das ideias e da construção evolutiva 
que emerge. 
…
A interação entre o designer e a sua equipa parece ser mínima, 
tão mínima quanto possível, mas a influencia no resultado final 
dos artefatos parece ser decisiva. Os aspetos mais ‘comerciais’ do 
próprio ateliê encontram-se a cargo de A.M., que discute com a 
equipa pormenores mais específicos sobre a prática profissional 
desenvolvida na empresa, nas quais surgem envolvidas questões 
mais concretas sobre contabilização de tempos e estado do 
desenvolvimento dos projetos. 



55

Terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
Ateliê de Lisboa

Chegada ao ateliê do Ateliê de Lisboa por volta das 14.30. Hoje 
irei procurar estar atento mas, ao contrário do que costumo fazer, 
tentarei ser algo discreto na minha abordagem. Reservar-me 
nas notas de campo parece ser uma boa estratégia de trabalho, 
no sentido em que de certo modo acaba por ser a técnica mais 
comummente ligada ao ‘trabalho’ propriamente dito, ao ato de 
trabalhar em concreto. Senti, em encontros anteriores, que a 
conversa acaba por ser entendida como um desvio, como perda de 
tempo enquanto prática de investigação. Muito embora eu próprio 
tenha noção da importância do diálogo neste processo, receio que 
as pessoas que vou encontrando não o sintam do mesmo modo, 
e isso condiciona a sua prática laboral, por um lado, e condiciona 
os próprios resultados do que vejo, por outro. Vou procurar 
acompanhar a reunião com as festas de Lisboa, para procurar 
perceber o modo como os designers expõem o seu trabalho.
…
O dia acabou por se revelar mais longo do que o normal, e saio 
do ateliê por volta das 21:00. Foi um dia marcado por diferentes 
momentos de reunião, nas quais surgiram vários trabalhos do 
ateliê. Numa primeira fase, estive mais próximo do trabalho do 
R.B., focando alguns dos aspetos mais primordiais do trabalho 
desenvolvido para a edição deste ano das Festas da Cidade. Na 
preparação da reunião com o cliente, tentei perceber alguns dos 
aspetos principais do trabalho a apresentar, o seu contexto e a sua 
aplicabilidade. Esta conversa acabou por se estender a um outro 
projeto devolvido pelo ateliê, anteriormente, aquando um forte 
período de eleições (legislativas, autárquicas, presidenciais) entre 
2009 e 2011. Para além do lado gráfico, R.B. fala de uma vocação 
evidente do próprio ateliê, que opera em terrenos que seguem 
muito além de uma visão do designer como mediador. Promove-
se, no ateliê, um papel mais ‘ativo’ para o diálogo entre designer 
e cliente, inclusive transformando os papéis de encomendador 
do trabalho e prestador de serviços. Torna-se difícil categorizar a 
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experiência de trabalho desenvolvida no ateliê por isso mesmo: é 
que na grande maioria dos casos, a equipa de trabalho revela não 
ter pudor em assumir como sua a tarefa de delinear, desconstruir 
e desmontar o conteúdo disponível para a execução de um 
determinado projeto. Mais que isso, não parece haver lugar para 
uma outra qualquer visão do processo de trabalho desenvolvido 
em ateliê, nem mesmo uma outra visão do papel do designer nesse 
mesmo processo.
…
Tomando como exemplos algumas comunicações do ateliê no 
Facebook, R.B. acaba por refletir acerca do modo como trabalham 
com a plataforma: no seu entender, o formato e a estrutura 
menos formal não transformam a comunicação dos projetos 
desenvolvidos no ateliê. Se, em determinados momentos, alguns 
ateliês utilizam este recurso como uma montra das relações 
sociais que se desenvolvem entre os colaboradores, outros optam 
por utilizar o recurso como uma mera extensão curricular ou de 
portefólio, não só afunilando mas controlando a informação que é 
emitida. R.B. revela-me que o perfil de Facebook do ateliê consiste 
sobretudo no cruzamento de referências entre os diferentes projetos 
que desenvolvem. Ou seja, se por um lado não publicam fotos 
divertidas do grupo (identifica mesmo que será necessário ter um 
perfil adequado para tal) nem restringem (controlam) o Facebook 
enquanto via de comunicação dos projetos do ateliê, o que 
procuram fazer é ‘postar’ informações úteis sobre os projetos que o 
ateliê vai desenvolvendo. Mesmo os dados que não evidenciem uma 
ligação concreta com o portfólio da empresa ou não representem 
marcos no seu currículo, acabam por procurar promover o 
interesse junto das mesmas.
…
Na reunião com a [Cliente] ([Dpto. Cultura]), apercebo-me de 
algumas questões relacionadas com a apresentação da proposta 
gráfica. Uma primeira dúvida surge em torno da proposta 
gráfica para a marca “Festas da Cidade 2012”: a relação (gráfica) 
estabelecida com os símbolos da CM Lisboa e com o logótipo 
do [Dpto. Cultura]. Dados os problemas de articulação destas 
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3 referências visuais, no que respeita à visibilidade da marca, ao 
controlo da sua aplicação e a outras questões de natureza política. 
Nesta fase, muito embora J.S. possa parecer um elemento menos 
preponderante ( a conversa materializa-se num diálogo entre a 
cliente e R.B.), as parcas intervenções de J.S. mostram-se decisivas 
não só na clarificação da posição do ateliê perante o trabalho a 
apresentar, mas também na definição de uma estratégia para toda 
a campanha. A cliente aparenta ter um domínio muito claro das 
capacidades do ateliê mas também da esfera de comunicação 
na qual surge o trabalho do designer, desde as aplicações 
técnicas até ao discurso mais intrínseco da própria atividade 
profissional. A dado momento, [Cliente] sugere que esta marca 
surja acompanhada de outras marcas gráficas, sugerindo um 
desdobramento em família gráfica ou, nos termos utilizados, numa 
‘arquitetura de marca’. Termos como este revelam a capacidade e o 
domínio de um cliente que, eventualmente pela via da experiência, 
são reveladores de um enorme domínio da atividade desenvolvida 
no ateliê. A dúvida instala-se em discussão: deverá a identidade 
das festas de Lisboa ser parte integrante der um sistema gráfico 
mais completo, funcionando apenas como uma das partes (a 
principal, naturalmente) desse mesmo sistema? Não existe um 
programa: é a partir de experiências anteriores que se procura 
perceber qual o melhor modelo a implementar, e percebe-se uma 
exploração conjunta do processo, equitativa, no qual cliente e 
designer parecem cumprir papel idêntico. Esta é a segunda versão 
do logótipo, e R.B. procura apresentar a nova proposta deixando 
que a cliente veja por si própria que a solução corresponde ‘ao que 
ela queria’. Na primeira versão, faltavam os traços da ‘caligrafia 
vernacular’ que agradam à cliente. Era uma versão mais ‘rígida’, 
do ponto de vista tipográfico, em Wide Latin, um tipo com uma 
acentuada geometria nas suas formas.
…
Para surpresa da cliente, J.S. e R.B. adiantam algumas frases possíveis 
para a evolução da campanha de comunicação do evento, num 
gesto claramente bem recebido. Essa é a estratégia que identifico no 
ateliê: cumpre aos elementos da equipa uma função mais “próxima” 
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do conteúdo, mais inserida no contexto da própria mensagem e 
não tanto relegada para um plano no qual tratam “apenas” a forma 
visual. R.B., na conversa que tive ao início da tarde, foi conciso em 
assumir que considera ser por essa mesma mais-valia que os clientes 
contactam o ateliê e contratam os seus serviços.
…
Um pormenor de destaque da reunião prende-se com 
condicionantes de forte pendor tecnológico. [Cliente] aponta como 
veículo primordial de comunicação uma estratégia de utilização 
dos símbolos “QR”, uma espécie de código de barras destinado 
para tecnologias móveis que, ao ser fotografado, permite ao 
utilizador aceder via internet a um determinado objeto digital. 
A reunião, depois da introdução deste tópico, converte-se numa 
troca de ideias marcadamente tecnológicas, que se prendem desde 
a utilização, emprego ou conceptualização destes mesmos agentes, 
que marcam muitas destas campanhas de promoção de eventos. A 
opinião da cliente é clara numa abordagem deste género: este tipo 
de campanha é algo para “ganhar prémios”, mas considera que não 
funciona. Ainda assim, acredita que este projeto serviria para testar 
o modelo de utilização dos códigos QR na implementação de uma 
campanha totalmente assente nesta linguagem interativa, servindo 
em simultâneo um propósito de estranheza e sedução para uma 
audiência mais jovem, mais habituada a este tipo de linguagem.
…
A própria redação do regulamento do concurso (o desenho das 
sardinhas, que constitui um dos elementos de marca das festas de 
Lisboa, é lançado a concurso) foi outro dos temas em destaque, 
sendo importante realçar o grau de tecnologia requerido ao 
público, aquando a entrega dos ficheiros. Algumas especificidades 
de produção, embora simples (formatos de imagem, resoluções, 
etc), são denunciadoras da democratização tecnológica do design 
gráfico. Na conclusão da reunião destaca-se a relação entre a 
cliente e o Diretor de Arte, que uma vez mais evidencia a sua 
condição de consultor especialista e estratégico na dinamização do 
próprio evento. Os seus conhecimentos sobre as individualidades 
do universo da comunicação visual do pais, e sobretudo no que 
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concerne a cidade de Lisboa, são uma mais-valia incomensurável 
para a compreensão de um papel privilegiado no seio das relações 
que se estabelecem nos bastidores, e que precedem em grande 
medida a materialização visual da comunicação.
…
Já ao início da noite, por volta das 19.30 horas, acompanho uma 
outra reunião de J.S., desta feita para preparar a próxima edição 
da revista [Revista]. Com o jovem editor Ricardo, mesmo antes 
da reunião começar, procuro tentar perceber de que forma surge 
o projeto na lista de trabalhos do ateliê, mas também em que 
medida Ricardo vê a figura de J.S. no processo. Ricardo confirma a 
tendência de que J.S., com a sua experiência no universo editorial, 
acaba por deter uma série de conhecimentos profundos não apenas 
no modo como se desenha, visualmente, o objeto revista, mas 
sobretudo no modo como se projeta a sua construção como um 
todo interdependente, ligando forma e conteúdo. Ricardo aponta 
como um dos problemas da construção da revista uma espécie 
de estereotipização da audiência da revista, fundamentalmente 
composta por um publico mais envelhecido, por parte da comissão 
que dirige o projeto. O editor, neste contexto, pela sua idade (aprox. 
30 anos) e pela sua filiação (a sua mãe é a responsável máxima 
do projeto) acaba por se posicionar perante J.S. num patamar 
relacional inferior. Embora isso não se reflita no tratamento pessoal 
(por tu), é de assinalar a transposição de praticamente todas 
as decisões de fundo da revista para a responsabilidade de J.S., 
quando a designação das suas funções poderia levar a entender o 
oposto. É o próprio J.S. quem parece mais interessado em romper 
constantemente com determinados cânones associados com 
Revista, acabando por ser ‘refreado’ pelo editor, mais interessado 
em cumprir um programa condicente com a instituição que 
representa. A atitude denuncia o comportamento constantemente 
subversivo da parte do J.S., um jogo que interessa (e caracteriza) o 
Diretor de Arte. Entre outros assuntos, o editor indica a inexistência 
de uma ‘fidelidade editorial’, referindo-se à variabilidade de rubricas 
existentes no projeto, evidenciando as estratégias de controlo 
disseminadas pelo próprio J.S., mais concentrado em testar os limites 
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de uma publicação do género que propriamente seguir um programa 
muito especifico por parte do cliente. No processo, e à medida que 
as informações vão surgindo, J.S. não espera por outros detalhes, 
esboçando um esquema da edição em pequenos retângulos numa 
folha A4, testando a sequência e a organização da publicação. Se 
documento, posteriormente, funcionará como guia para o designer 
responsável pela execução desse mesmo trabalho.
…
Termino o relato do dia com uma nota sobre a negociação dos 
valores de um projeto gráfico, que o responsável projetual refere 
ser uma condicionante diária e recorrente. Apesar de considerar 
pouco dispendiosa a sua prestação (o trabalho estava orçamentado 
a 4000 euros), J.S. vê-se forçado a reduzir para 3000. Desde que em 
contrapartida surja um outro projeto, claro… A cenoura pendurada 
num galho…

Quarta-feira, 08 fevereiro 2012
Ateliê de Coimbra

Apercebo-me, hoje, que alguns dos designers acabam por estar mais 
livremente a explorar solucões gráficas para os projetos em curso. 
O ambiente, pautado por algum silêncio, promove o envolvimento 
mais direto dos designers com a sua atividade projetual. O ritmo, 
pelo menos em aparência, parece ser calmo, pausado, pautado por 
algum do rigor tipográfico que reconheço como princípio conceptual 
do ateliê. Não parece haver nesta fase oportunidades concretas para 
discussão com a equipa, pelo que me socorro da redação destas 
notas. Fico com a ideia de que a ausência dos responsáveis máximos 
do ateliê acaba por ditar o comportamento da equipa. Também a 
ausência de A.B. acaba por permitir que A.Silva volte à sua função 
inicial de designer, abandonando temporariamente o seu papel 
enquanto responsável mais ligado à gestão. Parece haver uma gestão 
dos postos de trabalho existentes e, embora seja habitual associar 
os designers a um posto específico, não é incomum ver designers 
diferentes a trabalhar no mesmo computador. 
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…
R.Mq., no contacto com o cliente, parece procurar encontrar 
explicações para alguns problemas de produção relacionados com 
um projeto de capa. Através do contacto telefónico, percebe-se que 
a relação entre ambos é uma relação de partilha de opiniões, de 
trocas de saberes sobre a produção dos materiais. 
…
A.Silva fala-me de alguns pormenores na relação que estabelece com 
o cliente, a [Faculdade]. Uma série de folhetos, alvo de inúmeros 
adiamentos e alterações, são um dos últimos projetos que permite a 
ligação de A.Silva à sua função de designer. Fala-me das dificuldades 
no processo, realçando a falta de conhecimentos técnicos da 
parte do cliente: é recorrente enviarem a informação em suportes 
desadequados, com imagens sem a definição e a resolução necessárias 
para a impressão, ou utilizarem o word para o envio dos logótipos 
a incluir nos materiais em projeto. Para remediar a situação, vê-se 
obrigado a redesenhar os logótipos (em casos mais complexos), num 
processo tedioso que consome tempo útil do trabalho do ateliê, mas 
que nem por isso é considerado como parte lucrável ou contabilizável 
do trabalho dos designers. A.Silva vê este projeto como um trabalho 
mal organizado, à semelhança de tantos outros, refere. Também a 
adaptação do documento mediante as alterações propostas pelo 
acordo ortográfico revela essa desorganização, provocando o ‘ping-
pong’ do documento: “primeiro pensaram no acordo, mas decidiram 
não adotar. Passadas semanas lembraram-se que se calhar era melhor 
implementar o acordo em todos os suportes. Basicamente temos que 
alterar tudo…Amanhã são capazes de se lembrar que afinal já não 
querem implementar o acordo. é assim…” A expressão de A.Silva 
revela uma amargura perante este processo difícil de dissolver. Por 
um lado, o cliente parece ‘forçado’ a dominar uma série de aspetos 
técnicos para o desenvolvimento dos projetos, para os quais não 
teria, a priori, que tomar atenção. Por outro lado, os designers são 
também ‘forçados’ a desenvolver trabalho não contabilizado, como 
o tratamento das imagens originais (logótipos em pobres qualidades 
de reprodução, etc) numa série de eventos que parece tornar mais 
problemática a relação entre ambas as partes. 
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…
Falo com J.C. e C.A. sobre o site do Ateliê de Coimbra. Interessa-
me perceber a visão do programador, por um lado, no que 
concerne os aspetos mais técnicos da plataforma e, por outro 
lado, tento estar atento à perceção que C.A., como funcionária 
administrativa, detém sobre a presença online da empresa. Ambos 
parecem particularmente orgulhosos pelo facto de se tratar de 
uma plataforma construída de raiz, no ateliê. Embora possa não 
dominar os aspetos mais técnicos, C.A. está atenta ao que acontece 
no seio da empresa, a esse nível, e o seu discurso demonstra que 
está integrada sobre esse género de aspetos. Outro dos temas que 
tento focar prende-se com o desenvolvimento de estratégias que 
divulguem o nome e o trabalho do ateliê, e percebo o relevo que 
plataformas como o Facebook detêm nesse processo. A página 
da empresa é um canal criteriosamente gerido por A.M., que 
assume a responsabilidade de publicar na plataforma. A rede 
social é vista csomo um mecanismo ‘profissional’, isto é, funciona 
exclusivamente para divulgar trabalhos desenvolvidos pelo ateliê, 
notícias de imprensa nas quais o ateliê foi figura de destaque 
ou iniciativas nas quais o ateliê se envolve como parceiro, como 
aconteceu no [Encontro Estudantes Design]. J.C. revela outras 
tentativas anteriores de A.M. assumir um papel curatorial, de 
edição dos conteúdos a publicar, noutro tipo de plataformas 
sociais, como o Scoop.it e gobundlr.com. A.M. dá destaque a estas 
plataformas, aproveitando para comunicar à comunidade, ou aos 
próprios clientes, realçando de um modo frequente a importância 
de contratualizar serviços de design gráfico a especialistas, e não 
a curiosos que vão florescendo por toda a parte, com menor 
domínio do papel especializado para a profissão. Há, nestas 
estratégias, a assunção de um papel evangelizador para o ateliê, 
uma vez mais reforçado pelos canais digitais de comunicação. 
A.M. revela ser essa também a missão do Facebook para o ateliê, 
num processo que não detém uma estratégia específica mas 
que, em alternativa, vai surgindo de um modo espontâneo e 
experimental. 
…
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O ambiente é de exploração visual, da parte dos designers. Ao 
computador, vão explorando diferentes soluções para os problemas 
gráficos que enfrentam. Sentados nas suas secretárias, inclinam por 
vezes a cabeça, como se procurassem olhar mediante uma outra 
perspetiva, uma outra leitura. Não parece haver um plano concreto, 
um rumo, e a criatividade “vai acontecendo” nesses mesmos 
momentos. 
…
R.Mq. revela alguma impaciência para com o modo como o cliente 
aborda o projeto. Parece-me recorrente, este tipo de ‘conflito’ entre 
as partes, nem sempre saudável. Na preparação de uma Exposição 
adquirida pelo [Museu Tecnologia], R.Mq. parece conformar-se 
com uma incapacidade (aos seus olhos) do cliente perceber alguns 
dos dilemas que a assolam: os problemas resultantes de indecisões 
do cliente, a falta de preocupação para com os tempos de execução 
do projeto, com uma evolução a conta-gotas… Tudo isto é motivo 
de preocupação para a designer, que mostra desencanto perante um 
processo com demasiadas dificuldades de comunicação
…
Procuro compreender como são desenvolvidos os projetos online 
da empresa, numa área que assumem ser um dos potenciais canais 
de comunicação do estúdio. J.C. , o programador, revela-me que 
o processo é praticamente sempre programado de raiz, embora 
se consiga uma economia de esforço importando para futuros 
projetos técnicas de projetos anteriores. J.C. programa, apenas. Os 
designers são quem permanecem responsáveis pelo desenho da 
aplicação, através numa colaboração entre programação e design, 
produção e conceção. O futuro previsível para o Ateliê de Coimbra 
é um cenário onde essas duas realidades se afastam, com técnicos 
distintos para a programação e para a componente de design 
gráfico. O contacto entre o programador e o designer é reduzido, 
e o espaço do ateliê não deixa de exibir esse afastamento: design 
no piso de cima, programação no piso de baixo. A.S., a mais jovem 
no ateliê, é quem detém uma formação mais completa na área da 
multimédia, detendo conhecimentos tecnológicos poder agregar 
essas funções. No entanto, a tipologia do seu trabalho resume-
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me ao tratamento gráfico do site utilizando o Illustrator, que será 
posteriormente adaptado/produzido por J.C.

Quinta-feira, 09 fevereiro 2012
Ateliê de Lisboa

Chegada ao ateliê por volta das 14.30. Hoje vou procurar recolher 
materiais sobre a prática do ateliê, cortando ligeiramente a rotina 
de conversas curtas. O objetivo é compreender a evolução material 
vivida pelo próprio ateliê, recolhendo exemplos mais antigos que nos 
permitem ter um olhar diferente sobre a personalidade e a vivência 
do ateliê.
…
Uma vez mais, acabei por me alongar nas conversas que fui tendo 
com a equipa de trabalho no ateliê, mas penso que é bom sinal. 
A pouco e pouco, a sensação com que fico é que a equipa vai 
desenvolvendo uma ligação de confiança com a minha presença. 
Pelas conversas, pelas atitudes, pela forma como são eles próprios 
a puxar e a desenvolver os temas de conversa, sinto que o projeto 
tem assistido a uma evolução positiva. Acabo por sentir uma 
evolução do meu próprio papel enquanto investigador: por um 
lado, interessa-me narrar os episódios tão objetivamente quanto 
possível, estando próximo dos eventos, da realidade daquele 
quotidiano. Por outro lado, e à medida que me aproximo, sinto 
que se torna difícil não julgar os eventos tendo em conta uma lenta 
subjetiva, mais próxima. Sobretudo no ateliê de J.S., no qual me 
vou sentido bastante confortável, à medida a que o tempo passa (é 
também o ateliê no qual tenho passado mais tempo, por força das 
circunstâncias).
…
Aquando a minha chegada no ateliê, procurei saber junto de R.B. 
o ponto de situação acerca da aprovação da imagem gráfica das 
Festas de lisboa, o tema mais em destaque na minha última visita. 
R.B. acabou por me indicar o quão importante era a opinião 
da responsável do [Dpto. Cultura] que desenvolve o trabalho 
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juntamente com o ateliê, mas que em concreto acaba por não ter 
o voto final. Apesar da sua decisão não ser a final, a aprovação e 
o interesse de R.M. pela solução gráfica apresentada revelam-se 
cruciais para que o trabalho possa ser aprovado e seguir em frente. 
É, pelo menos, esta a perceção que tenho através das palavras de 
R.B. 
…
No que respeita o trabalho em regime freelance, R.B. admite ser 
uma prática normal para todos os designers do ateliê aceitar 
trabalhos externos à sua atividade no Ateliê de Lisboa, havendo 
inclusive o consentimento da parte do J.S. Este era um pormenor 
que nunca esperaria obter num ateliê com esta envergadura. 
Julgaria, não só pelo volume de trabalho que vejo presente no ateliê, 
mas também pelos horários dos designers (saem normalmente por 
volta das 20 do ateliê), que nenhum destes colaboradores assumiria 
trabalhos externos. Apesar de adiantar que já há algum tempo 
que não desenvolvem nenhum projeto deste tipo, garantem não 
terem qualquer problema por parte de J.S. no sentido de controlar 
ou impedir que estes trabalhos sejam desenvolvidos, não havendo 
nenhum impedimento contratual para a sua realização. Este é outro 
dos aspetos que me surpreende de certo modo. Pelas histórias que 
vou recolhendo, à medida que falo com designers portugueses, são 
cada vez mais comuns episódios de suspeição, intriga, controlo, 
repressão e engano sofrida por designers que trabalham em ateliês 
de design, pelo que este exemplo acaba por se tornar ainda mais 
destacável.
…
R.B. aborda a formação académica dos designers, e não deixo de 
ficar surpreso por constatar, até ao momento, que nenhum dos 
designers procura formação nas academias após a entrada no 
mercado de trabalho. Nos ateliês por onde vou estando presente, 
é notório entre a academia e o universo profissional, sem que 
nenhuma das partes se procure aproximar da resolução da questão. 
R.B. diz não ter vontade de ingressar em nenhuma formação pós-
graduada por sentir ter tido o que entende ser uma experiência 
negativa dos anos da sua formação inicial e por achar que nenhuma 
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formação lhe pode oferecer a experiência que o trabalho com o J.S. 
lhe proporciona. L.A., que não tem uma licenciatura em design mas 
uma formação no Ar.Co, vê na Academia uma instituição que não 
prepara propriamente os alunos para as realidades mais cruas da 
profissão. Para L.A., o design é hoje marcado por uma determinada 
agilidade mental que dita o resultado final, ao contrário do que 
pensa ser o processo de design ensinado nas faculdades, que 
promove uma ideia errada da disciplina, do trabalho no quotidiano 
e do próprio papel do designer. O seu primeiro instinto aponta 
para um trabalho criativo e que desenvolve com gosto, mas que não 
representa a totalidade do que espera para a sua vida. Para L.A., 
mesmo não adotando uma posição extremista de não querer pensar 
em design for deste contexto (como aliás acontece com alguns 
colegas que conhece, diz) design não deixa de ser um trabalho, que 
não pode ser o destino último.
…
Outra ideia de afastamento da academia e do universo profissional 
prende-se com as próprias candidaturas que o ateliê recebe por 
parte alguns alunos provindos das faculdades, que revelam um 
profundo desconhecimento ou desinteresse. R.B. revela serem raros 
os estudantes que chegam ao ateliê, que falem com J.S., mesmo 
sendo ele um indivíduo disposto a conversar sobre o trabalho que 
ali é desenvolvido. A minha experiência confirma isso mesmo. Não 
deixa de ser estranho que os alunos desconheçam aquele que poderia 
ser um potencial empregador como o Ateliê de Lisboa, mas não 
consigo encontrar razões desse insucesso. Se tivesse que arriscar, 
talvez apontaria para algum descrédito nas próprias capacidades 
dos estudantes, ou por deterem algumas experiências menos felizes 
com outros ateliês, mas não deixa de ser estranho. R.B. fala ainda 
que algumas das candidaturas revelam total e absoluto desconhecido 
pela realidade do Ateliê de Lisboa, dirigindo a sua aplicação a um 
eventual ‘diretor de recursos humanos’ da empresa, negligenciando 
a realidade de um ateliê que conta apenas com 8 pessoas. Episódios 
como este acabam por evidenciar esse afastamento entre teoria 
e prática, academia e empresas, numa relação que só deverá ser 
resolvida com reflexão e diálogo.
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…
Um episódio marcante que acompanhei neste dia foi a apresentação 
de uma campanha a concurso para o “Moche”, um produto 
da operadora de telefone [operadora Comunicações] dirigido 
a uma população jovem. Outrora um projeto que foi sendo 
referenciado como sigiloso e ao qual ainda não tinha conseguido 
ter acesso (a própria presença do [Programador] no ateliê estava 
relacionado com o desenvolvimento deste projeto, na definição 
de uma estratégia digital para a campanha), percebo que este 
não é um projeto comum para o ateliê. Contratados por uma 
agência de publicidade ([Agência Publicidade]), os contornos da 
campanha acabam por finalmente ser revelados a pouco e pouco: 
é um concurso da [Agência Publicidade], agência que detinha o 
exclusivo das comunicações da [operadora Comunicações], que 
terá que defrontar outras agências publicitárias. Neste sentido, 
acabou por “seduzir” o ateliê de J.S. para trabalhar com eles neste 
processo, numa coautoria que, ao que percebo, não traz dividendos 
ao ateliê, numa primeira instância, visto tratar-se de um concurso. 
Este é o processo de “estender a massa” que L.A. vai referindo, 
um processo mais preocupado com a garantia de variabilidade 
e multiplicidade de soluções que propriamente com a qualidade 
do resultado gráfico final. O trabalho, desenvolvido no ateliê, por 
L.A., com a direção de arte de J.S., acabou por ser “desmontado” 
pela [Agência Publicidade] na estruturação da campanha. Embora 
tenha feito grande parte do trabalho de base para a proposta da 
[Agência Publicidade], L.A. não aparenta deter um sentimento 
de propriedade sobre o trabalho. No entanto, parece visivelmente 
aborrecido por não terem seguido uma linha coerente com o 
seu trabalho, no que se evidencia ser uma estratégia da [Agência 
Publicidade] para “roubar” eventuais técnicas de composição 
do Ateliê de Lisboa. É notória essa desconfiança também no 
ateliê. Comigo, J.S. e L.A. revelam que sempre acharam estranha 
esta parceria, porque na agência também estavam designers e 
diretores de arte. À chegada do projeto por e-mail, a adaptação 
gráfica desenvolvida pela [Agência Publicidade] à solução visual 
apresentada pelo ateliê, houve um misto de insatisfação, silêncio 
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e incapacidade de resposta. A solução original consistia num 
jogo tipográfico mais revivalista, a fazer lembrar uma economia 
e recursos técnicos de outras eras, mais próximas do séc. XIX 
que o período que vivemos, numa homenagem visual que acabo 
por identificar como recorrente no discurso visual do ateliê. No 
entanto, apesar de sugerir um tratamento tipográfico semelhante, a 
conjugação cromática adotada pela agência de publicidade, assente 
em tons fortes e contrastantes, transporta-nos para um universo 
mais punk, misturando a mensagem publicitária com a fotografia 
de telemóveis. Face ao trabalho, J.S. refere simplesmente “pois… 
Não é a mesma coisa…”, e a pouco e pouco foi revelando a sua 
insatisfação perante todo o processo e perante a situação onde se 
estava a ver incluído. Nesta fase, L.A. pouco diz, com uma postura 
reveladora de insatisfação global. A colaboração contrariada, por 
parte de J.S., acaba por ser um aspeto que salta à vista. Torna-se 
evidente que este não é o tipo de projetos que J.S. prefere, num 
distanciamento e num “jogo” que afirma não serem os seus. No 
entanto, não deixo de pensar que J.S. tem que sentir alguma 
adrenalina e que acaba por ser um projeto estimulante por isso 
mesmo, nem que seja por “injetar” no ateliê um pouco do espírito 
da publicidade. Já ouvi o próprio J.S. falar do ateliê como “uma 
agência de publicidade”, mas claramente está fora do seu domínio. 
“Deixem-me voltar para os meus clientezinhos e não me chateiem”, 
refere. 
…
Noto a sedução do Photoshop por parte do J.S., uma vez que é o 
L.A. quem desenvolve o trabalho mais técnico. J.S. demonstra um 
fascínio pela capacidade de trabalho que L.A. evidencia pelo uso 
da ferramenta informática, numa ligação entre ideia e execução 
que J.S. aparenta não conseguir dominar, muito embora vá dando 
passos mais sólidos na colaboração com estes agentes tecnológicos. 
“Eu nem trabalho com layers”, diz, referindo-se ao Photoshop…
…
Este projeto com a [Agência Publicidade] revela um enfoque na 
estratégia, na definição de um certo rumo para o projeto. Neste 
contexto, o designer assume, enquanto responsável projetual, um 
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papel de preponderância em todo o processo. É o próprio J.S. 
que deverá “defender” a proposta perante os representantes da 
tmn responsáveis por esta campanha, na qual poderão inclusive 
integrar grandes figuras da administração da empresa. A sucessão 
de telefonemas indica que a própria [Agência Publicidade] 
depositou na figura de J.S. alguma da responsabilidade sobre 
o processo, ficando numa espécie de patamar que lhes permite 
“ver o que acontece”. J.S., por sua vez, revela cada vez mais o 
seu desagrado na situação, não se identificando com o produto 
final a apresentar e procurando, neste contexto, manter sempre 
o equilíbrio entre as relações públicas do ateliê e a conquista de 
mais um projeto. “Os publicitários são vocês”, responde J.S. por 
telefone ao representante da agência publicitária quando exprime 
o seu descontentamento (sempre de um modo muito suave) para 
com o trabalho que chega da agência. J.S., talvez motivado pela 
minha presença, chega a assumir que normalmente nem gosta 
de tecer considerações muito duras em projetos deste tipo, por 
achar que outros também poderão também ter alguma da razão 
no processo. 
…
Acabei por desenvolver com L.A. uma conversa sobre tipografia e 
sobre as questões legais envolvidas nessa matéria. L.A. considera 
que talvez até por descuido algumas das tipografias presentes no 
ateliê não sejam devidamente licenciadas, mas que há um esforço 
por parte da empresa em assegurar a legalidade desse software. 
Acabamos por concordar na perspetiva em que parece haver a 
necessidade de repensar a legalização desses materiais, talvez até 
num licenciamento por utilização ou algo do tipo, que permita 
alguma versatilidade em trabalhar com a tipografia.
…
L.A. trabalha numa sala, isolada do resto da equipa, e isso traz-lhe 
vantagens, refere. Permite-lhe uma maior concentração, um maior 
fechamento para com o trabalho. Não que a equipa não trabalhe 
de um modo concentrado no espaço comum, mas L.A. acaba por 
sentir mais benefícios que malefícios no facto de estar numa sala 
mais isolada.
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Terça-feira, 14 fevereiro 2012
Ateliê de Coimbra

Chegada ao ateliê por volta das 14.00. O ateliê está praticamente 
vazio, a esta hora, contando apenas com a presença de J.C. e da A.S. 
Começam a chegar os outros elementos da equipa, a pouco e pouco. 
Torna-se evidente que a hora de almoço é sagrada. Os designers, 
mesmo ficando no espaço do ateliê, acabam por aproveitar o tempo 
para uma ou outra fugida ao Facebook, ou para deambularem na 
internet.
…
A.B. diz sentir-se, por vezes, um pião das “nicas” (pequenos 
episódios, sem importância), da A.B., ocupado com tarefas 
mundanas e menores. R. Mq., por sua vez, vai analisando 
criteriosamente a prova de cor de uma capa que desenhou, 
estudando o mais ínfimo detalhe da composição. Com rigor e 
minúcia.
…
Sento-me próximo de [Estagiário], o estagiário dinarmaquês, 
na tentativa de perceber o trabalho que tem em curso. Vai 
desenvolvendo a memória descritiva de um estudo de caso. 
Assume que quando existe texto associado à imagem acaba por 
não precisar de ler o texto. Perde o interesse. “Se olhar para a capa 
e a achar bonita, não preciso de ler o texto”. Esta tomada de posição 
acaba por dar uma importante pista sobre o porquê de uma 
determinada crise da crítica, um tema abordado na conferência de 
ontem, visto ser prova do parco interesse dos designers em tarefas 
de leitura e de escrita. Pelo que percebo, ninguém esteve presente 
na conferência, apesar de terem demonstrado interesse.
…
A relação dos designers com a materialidade é próxima. O cuidado 
com a escolha e o tratamento dos materiais visa o reforço de 
autenticidade dos trabalhos, e a relação com estes agentes é estreita. 
…
Comecei por tentar perceber, logo ao inicio da tarde, se os 
designers revelariam interesse em marcar presença num evento 
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científico como o que decorreu ontem, na [Faculdade]. Apesar do 
interesse generalizado pelo evento, os comentários dos designers 
evidenciaram algum do descrédito sobre o facto de eventos como 
este serem demasiado focados em discursos teóricos. Em Lisbo, 
o descrédito sobre o formato era ainda mais evidente, levando 
à desacreditação dos próprios discursos da Academia. Esta 
realidade ficou patente sobretudo na conversa com [Estagiário], 
manifestando não deter qualquer interesse na vertente crítica do 
design gráfico. Fundamentalmente, de acordo com a opinião que 
manifestou, [Estagiário] acaba por relegar para segundo plano a 
dimensão textual do discurso em design gráfico, afirmando que 
bastar-lhe-a verificar a qualidade do artefacto comunicacional 
através do próprio objeto. Quaisquer fundamentações textuais do 
trabalho são desnecessárias, no seu entender. O trabalho deverá 
valer “por si próprio”, sem necessidade de recurso para informações 
complementares. [Estagiário] refere que mesmo ao analisar os 
trabalhos do ateliê onde estagia, que surgem acompanhados de 
uma descrição textual para contextualização do projeto, acaba 
por não ler o texto associado, ficando por uma perceção visual do 
trabalho. A discussão surge pelo facto do próprio [Estagiário] estar 
a escrever um trabalho para a sua faculdade de origem, que consiste 
numa descrição de memória para um dos projetos que considere 
importante no contexto do seu estagio no ateliê. Mas [Estagiário] é 
claro na forma como interpreta este documento: não lhe dá grande 
importância, e o seu discurso é coerente em desacreditar o formato. 
…
Na cave, D.S. mostra-me alguns dos trabalhos do ateliê, 
acompanhados de vestígios de uma prática que recorre ao uso de 
diferentes materiais, numa mistura de técnicas manuais e digitais. 
Mostra-me uma placa de linóleo, esculpida, num exercício que fez 
para a identidade de uma Editora. Revela um gozo particular nestes 
trabalhos com detalhe: pela minúcia, pela relação com o objeto, 
pela busca da autenticidade do artefacto visual. O processo, no 
entanto, é demasiado lento para a grande parte dos projetos que o 
ateliê desenvolve. É quase um luxo adotar um processo deste tipo, 
afirma, que permita pensar e fazer com prazos de outras eras.
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…
Na cave é possível encontrar uma inscrição na parede, feita por 
A.B., num exercício de construção para uma capa de um livro. 
A obra, escrita por um prisioneiro, revela a linha de pensamento 
dos designers que colaboram na empresa, que encaixam técnicas 
manuais na sua prática projetual, estabelecendo relações com 
agentes analógicos. O piso de baixo, como refere A.M., continua 
por se cumprir como espaço de laboratório. A velocidade ditada 
pelos processos parece impedir que os designers recorram a este 
recurso com maior frequência. Há ainda um aquário, feito à 
medida para alguns jogos fotográficos com tinta e água, registados 
em fotografia, incorporados num projeto do ateliê. No entanto, 
parece ser consensual a perceção sobre a relação entre risco e 
experimentação. Sentimos que o espaço de manobra para essa 
relação acaba por ser cada vez menor, no ateliê, estreitando a 
relação entre os designers e o computador, diminuindo o leque de 
relações que se vão estabelecendo e, por conseguinte, reduzindo o 
número de agentes envolvidos no processo. 
…
Uma boa parte da tarde é dedicada a um diálogo com o A.M., que 
se mostra disponível para contribuir para estas reflexões sobre o 
ateliê. Com os canais de decisão assumidos em exclusivo por A.M. 
e J.B., os restantes colaboradores do ateliê acabam por assumir um 
papel mais evidente de ‘colaboradores contratados’, não detendo 
do ponto de vista emocional uma relação de pertença para 
com o ateliê. A exceção é A.B., pela longevidade na sua relação 
profissional com o Ateliê de Coimbra (é a mais antiga a trabalhar 
no ateliê, tendo entrado pouco tempo depois do seu início de 
atividade). A.B. é esposa de A.M., o que acaba por explicar o 
tratamento mais intimista com os sócios, mas esse dado passa 
facilmente despercebido.
…
Na conversa com A.M., discutimos algumas diferenças entre o 
designer ‘profissional’ e uma espécie de designer ‘missionário’. Para o 
gestor, uma atividade profissional em design gráfico não se coaduna 
com uma visão mais romântica do próprio trabalho em design, 
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forçando uma perspetiva mais comercial para a prática da profissão. É 
neste eixo de ligação, entre o romantismo, a utopia, a criativadade e o 
concretismo, a execução e a gestão, que os dois elementos principais 
do ateliê encontram o seu equilíbrio, no que assumem ser uma 
relação indissociável. A.M. foca também a importância na mediação 
e na gestão de pessoas. Neste caso, a mediação não é exclusivamente 
visual (como sugere a abordagem ao trabalho de J.B.) mas também 
organizacional. Apesar de serem os designers que trabalham alguns 
dos pormenores com o cliente, é cada vez mais evidente que a 
intenção maior é a de permitir que o designer dedique a maior fatia 
do seu tempo na prática projetual propriamente dita, numa forma 
dedicada de execução. A.M. parece sugerir que esta tomada de opção 
visa como principal motivação a dedicação do designer a outros 
momentos de exploração, que permita uma focalização no ‘fazer’. 
Embora não duvide dessa declaração de intenções, parece-me que a 
adoção de uma estratégia deste tipo acaba por promover um maior 
afastamento do designer para com outras realidades que intervêm 
na sua prática, outras relações que se estabelecem e que farão parte 
integrante da sua realidade enquanto profissionais. Este enfoque 
no ‘fazer’ é também, no discurso de A.M., promovido por uma 
maior pressão por parte do cliente, com perceções pouco corretas 
das etapas que decorrem do ofício. Refere que aspetos primordiais 
para a execução do trabalho, como a análise dos requisitos, acabam 
por ser relegados para um menor plano, contrariando algumas das 
diretrizes que tem como primordiais para o trabalho em design. A.M. 
recupera um exemplo recente: para a preparação de uma instalação 
do [Museu Nacional] no coração de um shopping, em Lisboa, A.M. 
mostra existir um conflito entre a visão de trabalho de um ateliê como 
o Ateliê de Coimbra e o trabalho de uma agência de publicidade, 
contratada pelo departamento de marketing do espaço comercial. 
Grosso modo, as duas equipas (o ateliê e a agência de publicidade) 
desenvolveram dois suportes de comunicação para o mesmo evento, 
tendo ambas sido implementadas em simultâneo. Aos olhos do gestor 
do ateliê, a comunicação concorrente para além de pouco adequada 
para a integração de um espólio como o do [Museu Nacional], estava 
mais preocupado com a velocidade da emissão da mensagem do 



74

que com a própria mensagem emitida. O caso evidencia com maior 
clareza o papel do Ateliê de Coimbra, na perspetiva do gestor: dão 
primazia à resposta com qualidade, adequação e ponderação sobre o 
resultado final, num exercício que conduza os clientes a reconhecer 
a importância e o mérito do papel do designer. Alude à capacidade 
de pensamento estratégico como uma ferramenta poderosa na 
execução das suas funções, embora reconheça que muitos dos seus 
potenciais clientes possam não partilhar dessa perspetiva. A.M. 
dá o exemplo de um trabalho para um grande hospital da região: 
o cliente pediu uma estimativa de valores para a instalação de uns 
quiosques multimédia no hall do hospital. No entanto, considerando 
as condições do espaço e o fluxo de pessoas naquele ambiente, A.M. 
apresentou uma contraproposta que não passava pela execução 
de quiosques multimédia (eventualmente dispendiosos e com um 
período muito curto do ponto de vista de adequação tecnológica) 
mas pela implementação de uns folhetos com a mesma informação, 
rentáveis do ponto de vista económico e com a mais-valia de serem 
transportados pelos utilizadores. O cliente, face a este cenário, pouco 
‘seduzido’ pela proposta do ateliê, acabou por não avançar com 
o trabalho. Para A.M., a vontade de alguns gestores intermédios 
quererem ‘mostrar trabalho’, evidenciar-se perante uma eventual 
chefia, acaba muitas vezes por ditar a relação que se estabelece entre o 
cliente e a empresa. Este ‘questionamento do programa’, uma liberdade 
crucial para o exercício profissional do Ateliê de Coimbra, só é 
permitido mediante uma definição muito clara das linhas de poder e 
dos canais de decisão, sendo um dos aspetos mais fundamentais para 
o sucesso das relações entre as duas partes envolvidas no processo. 
Esta perceção sobre quem são os decisores é também fundamental 
na conquista e no contacto de novos clientes, num trabalho que 
A.M. diz ser muito mais pautado pela relação, pela negociação e pela 
gestão, pela ‘química que se estabelece com o decisor’, e menos ditado 
pelo que acontece ‘no estirador’, ou seja, pela execução do trabalho 
propriamente dito. Este dado também leva a que A.M. defenda uma 
proximidade geográfica e cultural com os clientes, questionando por 
isso o mito do trabalho ‘em qualquer sítio’ e em espaços improváveis 
como sótãos ou garagens. Este diálogo é bem elucidativo das opções 



75

tomadas pelo ateliê, desde a condução da sua atividade até ao local 
adotado pela empresa. Para A.M., o design acaba por ser visto de 
duas formas: como ferramenta tática, no qual acaba por destacar a 
importância de encarar a figura do designer como strategic thinker e 
como ferramenta técnica. Pelo seu discurso, entendemos que articular 
estas duas valências acaba por ser cada vez mais complexo, sendo 
cada vez mais complicado para o designer deter uma química com 
o decisor. É através dessa “química” que o trabalho de qualidade em 
design gráfico acaba por surgir, e recorda exemplos como os de Paul 
Rand ou Saul Bass. Em seu entender, os designers que trabalham 
diretamente com o cliente (eventualmente em departamentos 
internos, por exemplo) posicionam-se num contexto que acaba por 
desvalorizar a prática, sujeitos a uma influência por parte de quem 
decide que nem sempre é positiva. Daí que as condições exigidas pelo 
ateliê para o trabalho pro bono sejam liberdade criativa em resposta ao 
programa, uma liberdade de calendário e a reserva do direito em não 
apresentar propostas “alternativas”. A abordagem dificulta o trabalho 
com novos clientes, realçado o forte sentido de compromisso entre 
empresa e cliente, que não pode senão ser recíproco. 
…
À medida que a conversa vai fluindo, J.B. aproxima-se e intervém. 
J.B. é claro em realçar o papel de A.M. como elemento de 
referência de sucesso para a continuidade do ateliê enquanto firma 
economicamente rentável, realçando que são as capacidades do 
gestor que contribuem como mais-valia para a construção do 
portfólio da empresa, num acompanhamento de início ao fim ao 
projeto de design. O líder projetual frisa ser ele quem viabiliza um 
lado corporativo forte para o ateliê, garantindo que a sua prática em 
design gráfico acabaria por se tornar mais “emotiva” sem a presença 
do gestor. É, portanto, nesta articulação entre “gestão” e “projeto” 
que a empresa acaba por encontrar o seu equilíbrio, garantindo que 
a fórmula será a mais adequada. A.M. garante ser necessária uma 
visão conjunta destas duas realidades, dadas as diferenças existentes 
de parte a parte. Garantem não ser recomendável articular essas 
competências num único indivíduo, argumentando que os sinais 
de deterioração da qualidade visual do artefacto são bem visíveis 
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quando os designers acabam por “perder tempo” com tarefas mais 
relacionadas com gestão. No que respeita a presença da empresa no 
universo digital, quer na comunicação do próprio site da empresa, 
quer na presença em redes sociais, A.M. reforça a importância 
de “mostrar a qualidade de trabalho”. O Facebook, embora uma 
plataforma muito recente (tal como a presença da empresa no 
espaço) surge como sequência de um alerta: da necessidade do ateliê 
dar a conhecer os seus mais recentes projetos, criando “buzz” para 
os trabalhos do ateliê e tentando, simultaneamente, recolher alguma 
validação por parte dos pares. Por sentir que os gestores de um ateliê 
de design têm um lado “geeky”, entende que a implementação de 
ferramentas de otimização dos serviços são um passo natural para 
a organização dos fluxos de produção do ateliê. Realça, no entanto, 
alguma dificuldade para as pessoas adotarem novas tecnologias. 
…
Na sequência da ideia-chave de “validação idónea” da qualidade 
profissional do ateliê, obtida através dos galardões internacionais 
recebidos, fico com a ideia que na grande maioria das vezes os 
profissionais do ateliê consideram como parte do seu trabalho a 
“educação visual” dos seus clientes.

Quarta-feira, 22 fevereiro 2012
Ateliê de Coimbra

Chegada ao Ateliê de Coimbra por volta das 14:30. Chama-me à 
atenção:
- A criação do manual de normas para o [Museu Nacional];
- A criação do póster para [Festival Música]. 
…
Procuro perceber a importância, para os designers, da construção 
de um portfólio pessoal, com o objetivo de tentar compreender 
pelos seus discursos se conferem importância a um eventual site 
para o efeito e, sobretudo, que tipo de observações merece essa 
construção. Alguns eventuais pontos de reflexão poderiam passar 
por: tipo de assinatura do trabalho, perceção sobre a evolução 
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profissional, desenvolvimento do seu papel enquanto designers. 
No entanto, os designers revelam, de um modo ou de outro, não 
deterem o tempo necessário para o acompanhamento atualizado dos 
trabalhos que vão desenvolvendo.
…
Mais próximo de cada um dos designers. R. aponta as seguintes 
competências a deter por um bom designer:
— Saber lidar com a rejeição;
— Ser bom ouvinte;
— Saber “ler o pedido”. R. reforça esta ideia, indicando que não 
basta saber interpretar corretamente um brífingue e executá-lo 
com eficiência. É, para a designer, particularmente importante 
que um designer consiga rapidamente perceber aspetos mais 
intrínsecos da personalidade do seu cliente. Vai, por isso, 
mais longe na ideia de “resposta ao programa”, referindo que é 
importante ter noção de quem é o destinatário desse programa. 
— Questionamento do Programa;
— R. dá o exemplo da [Editora], um processo cuja resolução 
pareceu agradar-lhe. O cliente, no processo, deixou que fosse o 
ateliê (no caso em concreto, R.), a explorar livremente o conceito 
associado ao nome da empresa. A forma gráfica final resulta da 
exploração desse mesmo programa, numa espécie de “transporte” 
dos conceitos transmitidos até ao encontro da forma final. 
— Predominância do primor/rigor técnico e domínio das 
ferramentas desenvolvidas pela Adobe. 
— Importância da exploração criativa, assente na livre 
experimentação formal;
— Saber escrever e capacidade intelectual;

[Estagiário]
Skills
- Capacidade de exploração livre, fundamento-base para o 
desenvolvimento do trabalho criativo;
- Um background sólido em tipografia;
- color skills;
- afastamento da stock photography;
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…
[Estagiário] reconhece, embora admita que o seu grau de 
conhecimentos em After Effects seja limitado, que o know how neste 
tipo de ferramentas pode potenciar largamente o trabalho do designer 
gráfico contemporâneo. O designer fala-me ainda das realidades 
do mercado profissional na Dinamarca, cujas diferenças perante o 
panorama português são assinaláveis. [Estagiário], de forma muito 
clara, refere ter ficado espantando com a desconfiança existente para 
com o trabalho do designer gráfico em Portugal, num claro contraste 
com a realidade escandinava que conhece. Naquele contexto, o 
designer assume que o estatuto profissional do designer gráfico 
chega a equiparar-se ao do arquiteto, e considera haver uma menor 
“interferência” do peso do cliente no trabalho final. [Estagiário] insiste 
que o cliente, no envio do programa, reconhece as competências do 
designer no seu domínio de atuação e afasta-se da fase conceptual 
do projeto, evitando o que entende ser um condicionamento da sua 
ação. Quanto à sua participação no Ateliê de Coimbra, [Estagiário] 
considera não ter “aprendido” competências novas, no sentido mais 
estrito do termo, mas considera ter havido crescimento na forma 
como desenvolve o projeto, privilegiando critérios de simplicidade 
formal e no discurso visual. Para o dinamarquês, as condicionantes 
do trabalho em ateliê acabam por ser mais evidentes que para os 
restantes colegas, talvez mais habituados a um tipo de trabalho 
proporcionado pelas vivências profissionais e, por isso, mais afastado 
da realidade enquanto estudantes de design. [Estagiário] refere que 
uma das principais diferenças para com o seu trabalho de estudante 
prende-se com o tempo para o desenvolvimento da proposta. Em 
contexto de ateliê, o trabalho exige um tempo muito curto de para 
o seu desenvolvimento, reduzindo o lado experimental. Ali, o que 
importa é sobretudo a rapidez de execução, num processo que deixa 
[Estagiário] frustrado, em certa medida. Esse processo de exploração 
é-lhe muito caro, e sente que a sua realização profissional passa 
inevitavelmente por um contexto no qual esse espaço seja viável. 
…
Ao final do dia, fico com [Estagiário] e D.S. no ateliê. Sozinhos, e 
com o regresso de [Estagiário] à Dinamarca a apenas alguns dias 
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de distância, os designers acabam por sentir que o momento é 
apropriado para desabafar. [Estagiário] regressará ao seu país com 
uma experiência “estranha”, no seu entender. Não compreende 
a falta de comunicação no ateliê entre colegas, referindo que 
acabou por trocar impressões sobretudo com R. e D.S. Os restantes 
colegas de ateliê, seja pela sua personalidade, seja pela eventual 
barreira linguística, acabaram por não estabelecer contacto com o 
dinamarquês. [Estagiário] “denuncia”, em certa medida, que a sua 
relação com o diretor criativo foi bem diferente do que esperaria. 
De J.B. esperava outro tipo de assertividade projetual, uma direção 
criativa talvez mais “exigente”, aos seus olhos. Sentiu, todavia, que 
o diretor criativo do Ateliê de Coimbra considerava que o seu 
trabalho estava sempre “bom”, não avançando com outro tipo de 
feedback, numa relação que [Estagiário] pareceu não compreender 
na totalidade, dado o seu estatuto de estagiário. Acredito, pelo 
testemunho de [Estagiário], que a sua participação no ateliê foi 
alvo de discriminação positiva, seja pela sua nacionalidade, seja 
pela sua experiência enquanto freelancer e ex-estagiário num 
outro ateliê. Ouvi, por várias vezes, que [Estagiário] detinha 
competências excelentes enquanto designer gráfico, solidificadas 
pela sua experiência profissional enquanto “sign painter”, num 
“fascínio escandinavo” que me pareceu difícil de esconder, como se 
o mérito residisse na receção de estudantes de design provenientes 
de outros países. [Estagiário] partilha também pormenores 
relacionados com a formação dos designers na Dinamarca, que 
talvez expliquem o estatuto profissional do designer naquele 
país. Pelo seu testemunho, percebo que o acesso à formação em 
design no país escandinavo é criterioso, “controlado”, para o qual o 
estudante terá que verdadeiramente ser um “candidato”, necessitando 
de experiência profissional relevante antes de aceder ao curso. 
O resultado desse processo está patente na média de idades dos 
estudantes recém-licenciados, situada por [Estagiário] entre os 26 e 
os 27 anos. A confirmarem-se estas referências, nota-se desde logo 
um desfasamento entre as realidades portuguesa e dinamarquesa, 
visto que um recém-licenciado em Portugal terminará a sua 
formação inicial entre os 21 e os 22 anos, num percurso académico 
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sem percalços, sendo também evidentes potenciais diferenças de 
maturidade e identidade profissional.
… 
D.S. não esconde, de certo modo, um mal-estar no ateliê, 
generalizado, partilhado por [Estagiário], numa conversa franca 
e em confidência. Os designers acusam a falta de entrosamento 
entre a equipa de trabalho, revelando que acabam por trabalhar 
todos de um modo muito isolado, apesar da proximidade física. 
D.S. aborda ainda as impressões sobre a experiência dos primeiros 
tempos em que começou a trabalhar no ateliê. D.S. não deixa de 
apontar o dedo a alguma preguiça projetual dos colegas, habituados 
a desenvolver os projetos de um modo “demasiadamente seguro”, 
aos seus olhos. O recurso a bancos de imagens, a adoção recorrente 
dos mesmos tipos de letra e o abandono de algumas competências 
individuais assinaláveis, como a ilustração, em detrimento de 
opções mais “seguras”. A sua crítica não reside na qualidades 
individuais dos companheiros, mas sim na abordagem com 
que partem para os projetos e [Estagiário] parece concordar em 
absoluto com o que diz D.S. Na relação com J.B., D.S. destaca a 
capacidade discursiva do líder e a sua abordagem perante o projeto, 
que respeita as suas opções gráficas mesmo que difiram das suas. 
São os próprios colegas do ateliê, mais velhos, e sobretudo no 
início, que D.S. responsabiliza por um discurso visual estagnado 
e demasiadamente previsível, aos seus olhos. Os colegas, numa 
troca de opiniões, acabavam por comentar o trabalho de D.S. 
recorrendo a expressões como “esse não é o discurso do ateliê” ou 
“J.B. nunca vai aprovar isso”. No entanto, D.S. sente que o líder lhe 
permite a exploração em discursos visuais alternativos, tendo visto 
aprovados alguns desses mesmos projetos que os colegas achariam 
“impraticáveis” ou “pouco viáveis”. Outra das críticas de D.S. incide 
sobre a relação entre as vertentes design/programação. Nos projetos 
digitais que desenvolve, em parceria com J.C., o programador do 
ateliê, D.S. assume transformar as condições da sua prática comum, 
por forma a facilitar o diálogo com o programador, trazendo o 
seu computador portátil e trabalhando na sala de reuniões (no 
piso abaixo), lado a lado com o colega. Considera que essa é uma 



81

abordagem fundamental por forma a desenvolver os projetos para 
a Internet, que exigem uma perspetiva comunicacional direta entre 
as duas vertentes. Estranha, por isso mesmo, a atitude dos seus 
colegas designers no desenvolvimento de projetos semelhantes, que 
acusa de algum facilitismo ou mesmo preguiça no processo. 
…
A culpabilização pelas eventuais lacunas do resultado final é muitas 
vezes deixada aos clientes (pelas suas exigências, pela sua falta de 
cultura visual, pela seu desconhecimento das dificuldades que os 
designers enfrentam) e/ou aos fornecedores (por não quererem 
arriscar em determinados aspetos de produção, por quererem 
avançar com as formas mais simples de desenvolver os projetos). 
A verdade é que, pelo discurso que D.S. veicula, serão os próprios 
designers os primeiros culpados da sua própria insatisfação 
profissional, de uma prática agarrada aos seus hábitos e condutas 
rotineiras. Não acredito, no entanto, que estas críticas de D.S. ao 
trabalho dos colegas trespassem para o exterior do ateliê, quer na 
visão dos clientes da empresa quer no contacto com alguns dos 
fornecedores.

Quinta-feira, 23 fevereiro 2012
Ateliê de Lisboa

Sinto que o ritmo do ateliê está particularmente frenético, mais 
que o costume. J.S. e R.B. discutem pormenores de um catálogo de 
uma exposição internacional de ilustração, que não estará a correr 
tão bem quanto o previsto. O problema parece estar relacionado 
com dificuldades de comunicação com ilustradores, “seres difíceis” 
de contentar e de trabalhar, adianta J.S. o líder do ateliê acrescenta 
mesmo que “isto de se ter a fama de ter boas relações com os 
ilustradores, pá, tem muito que se lhe diga!”. É um desabafo, é certo, 
mas J.S. tem consciência da visibilidade das suas funções enquanto 
Diretor de Arte e agente privilegiado no trabalho com inúmeros 
ilustradores de reconhecido mérito nacional e internacional, num 
trabalho que nem sempre é tão “fantástico” como a opinião de 
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um olhar externo. Mas o modo como J.S. comunica por telefone 
com um e outro ilustrador revela bem a proximidade relacional 
que o Diretor de Arte estabelece com estes indivíduos. A forma 
sedutora, o elogio, a “generosidade” verbal utilizada funciona 
bem neste universo, no qual as relações interpessoais se revelam 
particularmente importantes. É nesta relação de confiança que 
alguns projetos vão evoluindo, se vão construindo, mesmo em 
situações (como esta) na qual J.S. não será o decisor final para 
a construção do catálogo. A exposição, que conta com dois 
comissários (a figura do decisor máximo para todas as matérias que 
a envolvam), pretende-se que seja acompanhada de um catálogo 
verdadeiramente “tradutor” da instalação física. Para conseguir 
essa proeza, no entanto, acaba por ser J.S. quem assume essa 
responsabilidade de manter a “engrenagem” do evento devidamente 
funcional, mesmo sem essa indicação da parte dos responsáveis.
…
Acompanho R.B. no almoço, passam já das 15.30. Ao lado do ateliê, 
a poucas dezenas de metros do Teatro da Trindade, vamos até ao 
H3, onde frequentemente alguns dos elementos da equipa acabam 
por almoçar. Claramente, este é daqueles momentos em que as 
pessoas acabam por “baixar a guarda”, avançando com tópicos 
até ali pouco fáceis de abordar, mais problemáticos. R.B. adianta, 
quase em tom humorístico, que J.S. detém uma particularidade 
interessante de “ver sem ver”. O elevado número de solicitações de 
tomada de decisão do líder, que vou vendo a “saltitar” de trabalho 
em trabalho, de posto em posto, a tomar decisões sobre o trabalho, 
acabam por ter como efeito negativo o facto de J.S. nem sempre ter 
consciência total da decisão adotada. O próprio facto de J.S. usar 
óculos (bem graduados, por sinal), e de nem sempre os ter consigo, 
acaba por completar essa anedota sobre algumas decisões do 
responsável projetual, que se apercebe de determinadas decisões já 
mesmo no fecho de cada trabalho, criando uma situação impossível. 
Face a este cenário, torna-se compreensível que um dos aspetos 
que R.B. indica serem valorizados por J.S. seja a capacidade de 
autonomia dos seus próprios designers, uma maturidade intelectual 
que dispense tanto quanto possível a perda do precioso tempo de 
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líder. Assim, R.B. revela que em determinados períodos, J.S. acaba 
por “testar” essa mesma capacidade de reação por parte dos seus 
colaboradores, mesmo os que por determinadas razões acabam por 
estar mais “protegidos” de uma maior pressão. J.S. parece de facto 
procurar trabalhar de um modo diferente para com as “meninas” 
do ateliê, sobretudo na suavização do tom utilizado. Mas neste 
momento, R.B. partilha alguma impaciência do seu líder perante 
a falta de autonomia da colega benjamim do ateliê, R.M. Não se 
tratam de quaisquer dificuldades técnicas ou de execução por parte 
da designer, mas antes numa impaciência generalizada para com 
alguma falta de autonomia que a colega parece evidenciar. Aproveito 
o seguimento da conversa, ainda no restaurante, para perguntar a 
R.B. quais acha serem as principais competências a apreciar num 
designer, e não parece haver grandes dúvidas sobre esta matéria. 
Para R.B., a capacidade de adaptação e a disponibilidade mental 
para acolher uma nova realidade, a da profissão “dura e crua”, 
torna-se essencial para um designer que abandona a “segurança” 
das faculdades e entra num universo completamente diferente. A 
pressão dos clientes, a capacidade de lidar com tempos de produção 
velozes e a otimização constante dos custos são realidades do 
universo profissional que o estudante não tem que enfrentar, a não 
ser quando se insere no universo profissional: “é muito diferente 
fazeres um trabalho para um professor, com tempo para pensar 
nele, para desenvolver. Aqui, tens que lidar com inúmeras pessoas, 
contactar com os clientes, lidar com a pressão da produção, com 
os fornecedores e, no final, apresentar um trabalho de qualidade.” 
Importa, para R.B., perceber as características do ateliê onde 
se trabalha, características essas que vão ditar a forma como o 
designer evolui e que vão condicionar a sua prática. Interpreto, 
face ao discurso de R.B., que não adiantará tecer considerações 
comparativas entre os ateliês, mas não creio que essa seja uma 
novidade. Quando muito, e esses dados confortam-me, para já, o 
caminho que percorremos promete conseguir identificar algumas 
idiossincrasias fundamentais nestas empresas, conhecendo de um 
modo próximo a realidade na qual se inscrevem. Na ausência de 
um modelo “certo”, e na impossibilidade de existirem 2 modelos 
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totalmente replicáveis, agrada-me a ideia de conseguir perceber 
“do lado de lá” as experiências que estes profissionais acabam por ir 
partilhando.
… 
No regresso ao ateliê, procuro aproximar-me de C.R., uma 
das designers com a qual acabo por ter até ao momento maior 
dificuldade em comunicar. No entanto, o projeto que C.R. tem vindo 
a desenvolver no ateliê tem particularidades muito interessantes 
para o meu próprio estudo. C.R., que tem a responsabilidade de 
desenvolver a [Coleção Livros], uma parceria do Ateliê de Lisboa 
com a Imprensa Nacional da Casa da Moeda. Pela natureza do 
trabalho, acaba por ter acesso a diversos ateliês e/ou ao trabalho 
de diferentes designers, foco central da coleção a publicar. Essa 
realidade aproxima-nos e facilita o discurso. Partilho com C.R. o 
fascínio pelo espaço do ateliê que me levou a abraçar este projeto 
e esta revela-me alguns dos episódios mais caricatos no trato com 
os designers que integram a coleção. Para C.R., uma das principais 
dificuldades na construção de uma obra do género prende-se 
com a legendagem de cada um dos trabalhos, um pormenor 
aparentemente simples mas que acaba por ser foco de enormes 
dificuldades na articulação de uma obra do género. No entanto, os 
designers reconhecem que um processo deste género pode facilitar 
a autopromoção de cada um dos ateliês, para além de ser uma 
oportunidade para o que J.S. apelida de “arrumar a casa”. Entre 
outras dificuldades, C.R. revela que nem mesmo a partilha de 
ficheiros corre como esperado, ao contrário do que seria expectável 
no trabalho de designers, acostumados a lidar com aspetos do 
género: “Enviam-nos, ainda assim, imagens do trabalho em baixa 
resolução, e temos que andar de volta deles a pedir novamente os 
ficheiros… É uma complicação!” C.R. e eu discutimos pormenores 
sobre a investigação e acabamos por chegar a conclusões de 
contornos semelhantes: por um lado, a aproximação ao trabalho de 
cada um dos designers, escolhidos pela qualidade do seu trabalho 
e pela importância da sua obra, acaba por ser uma espécie de 
exercício masoquista, pela comparação constante com referências 
de topo da profissão. Por esse motivo, C.R. sente que será pouco 



85

provável voltar a assumir funções puras de designer, estando mais 
confortável no papel que aprendeu a desenvolver: o da gestão do 
projeto editorial. Em alguns dos casos, por exemplo, as páginas 
do livro vêm já desenhadas por cada um dos ateliês que, restando 
pouco trabalho de composição para ser desenvolvido por C.R. Para 
ela, que acaba também por conviver de perto com alguns dos mais 
conceituados ateliês do país e, tal como eu, numa observação “vinda 
de fora”, reconhece que os designers que conhece adotam no seu 
trabalho uma dose assinalável de risco, acompanhada por alguma 
obsessão pelo projeto em design. C.R. dá o exemplo mais assinalável 
dos R2, uma referência constantemente identificada por designers, 
críticos de design e docentes, um pouco por todo o país.
…
Ao final do dia, procuro acompanhar o trabalho do L.A. Hoje, o 
designer está a trabalhar numa série de vídeos para incorporar 
no site que acompanha a presença portuguesa na exposição 
da [Bienal Ilustração]. revelando uma grande versatilidade, 
L.A. refere não sentir grandes dificuldades em trabalhar com 
ferramentas de vídeo. “O que chateia mais nisto é que uma pessoa 
altera um pormenorzinho e tem que exportar tudo de novo. Isso é 
uma seca!” Afasta-se, no entanto, da programação, revelando que 
sabe apenas o suficiente para inserir conteúdos e efetuar pequenas 
alterações na plataforma onde o site está alojado.
…
Em simultâneo com a minha aproximação individual aos designers, 
vou procurando estar consciente da forma como J.S. vai interagindo 
com os seus designers, em particular no contacto direto com R.M. 
Confirma-se o que R.B. me disse horas antes: J.S. exerce sobre 
R.M. uma pressão a que até agora ainda não tinha assistido. É 
uma pressão desconfortável, impaciente, que procura ainda assim 
não ser demasiado ofensiva para com a designer. L.A. garante 
que com os “rapazes” J.S. não revela o mesmo “tato”, podendo ser 
particularmente acutilante na sua crítica. L.A. não é claro nessa 
descrição, mas percebo que se trata de um forma de pressão que, 
embora não seja violenta ou agressiva, é particularmente “ácida”, 
satírica, subversiva.
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…
É o próprio J.S. quem me revela alguma frustração. É a primeira 
vez que acompanho uma situação do género, mas é um episódio 
que revela o quão confortável parece ter-se tornado a minha 
presença. “Quando estou chateado, Leonel, o meu tom de voz 
baixa, vagarosamente… É ao contrário das outras pessoas, sabes?”, 
confessa.
…
Saio do ateliê com essa sensação de estar a conseguir “estar dentro”, 
cumprindo a pouco e pouco, passo a passo, os propósitos do meu 
estudo. É uma boa sensação. 

Terça-feira, 28 fevereiro 2012
Ateliê de Coimbra

Chegada ao ateliê por volta das 14:00. O objetivo de hoje passa 
por continuar no mesmo percurso da sessão anterior: procurar 
identificar, junto de cada profissional da empresa, quais as 
qualidades e mais-valias que o designer deverá deter. Hoje tentarei 
identificar no discurso de A. e de A.S. essas competências, bem 
como no testemunho de D.S. Fica também a faltar essa recolha 
junto de A.Silva, cuja opinião poderá ser particularmente 
interessante, dada a transformação do seu perfil no seio do 
ateliê, adaptado a uma figura mais ligada à gestão. Importa 
também perceber junto de quem não é designer (C.A. e J.C. ) que 
competências são reconhecidas aos designers dos ateliês. 
…
Ao início da tarde, apercebo-me da presença de um novo iMac, 
disponível para o trabalho da A.S. A dimensão do seu ecrã, de 
27 polegadas, acaba por ditar uma presença invejável no ateliê, 
assegurando um outro tipo de desenvolvimento no trabalho de A.S. 
Para além da dimensão deste ecrã, verifico que A.S. utiliza também 
o Magic TrackPad como mecanismo de interface, numa forma 
de trabalho que acaba por suscitar alguns comentários iniciais. É 
assinalável a perceção de como este sistema acaba por transformar 
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toda uma prática em design, dada a ausência de um dispositivo 
como o rato. A.S. assegura, dada a sua habituação aos trackpads dos 
portáteis, que este agente acaba por ser privilegiado, muito embora 
a sua experiência no ateliê (até aqui com o rato) lhe tenha retirado 
alguma da “habilidade” no trabalho com o trackpads multitoque. 
…
Aproximo-me de A. Perante a pergunta acerca das competências que 
o designer deverá deter, A. mostra-se algo hesitante e pensativa. Todo 
o seu comportamento parecem demonstrar um enorme desânimo 
generalizado pelo papel que desempenha enquanto designer, no 
seio do ateliê: refere, recorrentemente, que os designers acabam 
por ter que desenvolver muito mais do que trabalho dito criativo. 
Desde logo, A. aponta como uma das principais capacidades do 
designer a sua independência e autonomia, que deverá estender-
se do início do trabalho (na receção do programa, por parte do 
cliente) até ao seu final (A. identifica neste cenário a interligação 
com os fornecedores e diálogo constante que é estabelecido com os 
próprios clientes, aquando o desenvolvimento do projeto). Outra das 
características apontadas por A. prende-se com a disponibilidade 
que o designer deverá demonstrar numa eventual aprendizagem 
com os fornecedores, sobretudo quando o trabalho acaba por 
envolver a produção em novos materiais ou quando são necessárias 
novas técnicas de trabalho. Por outro lado, A. aponta desde logo 
que nessa base existe um problema de fundo: na realidade, muitos 
dos fornecedores acabam por não estar interessados em arriscar no 
desenvolvimento de novas soluções, na exploração de alternativas, 
procurando fixar-se no conhecimento de que dispõem.
…
Uma vez mais, é com alguma ironia que interpreto o discurso de 
A. No seu ponto de vista, o trabalho do designer passa em grande 
escala por tarefas de organização, num trabalho do qual o cliente 
acaba por nem sempre ter essa consciência. Essa “perda de tempo”, 
como refere, faz parte do trabalho, sendo especialmente importante 
para o designer gráfico uma capacidade de gestão e de organização 
dos materiais para tratamento gráfico, numa articulação constante 
entre a velocidade de execução pretendida (em prazos cada vez mais 
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exigentes para o cliente) e na gestão de todas estas relações. Existe, 
no seu discurso, uma espécie de conformismo criativo, que acaba por 
conduzir a sua prática e a sua participação no ateliê. Num exercício 
de rotina que acaba por ditar boa parte do seu trabalho no Ateliê 
de Coimbra (para além do desenvolvimento de capas de livros fora 
de coleção – avulsas – o seu trabalho consiste em grande medida 
no desenvolvimento de publicações densas e volumosas, como 
dicionários ou grandes catálogos). A. acaba por não explorar grandes 
alternativas de software, nem domina as atualizações dos programas, 
trabalhando sobretudo com o InDesign e com o e-mail, a par de 
tarefas pontuais com o Photoshop e o Illustrator. 
…
Ao apreciar as estantes de livros do ateliê, acabei por descobrir 
alguns portefólios de ateliês de design, que A.M. assegura não 
fazer ideia de como aquele material acabou por chegar até ali. 
Destacam-se, nesta seleção, os portefólios do Ateliê de Lisboa e da 
Barbarasays, de A.Silva Silveira Gomes, embora sejam exemplares 
algo desatualizados (entre 2003-2006). 
…
A.M. indicou ter sido uma manhã marcada por uma acesa 
discussão com um dos fornecedores, responsável por uma das 
aplicações de gestão do ateliê (Huddle). Aproveitando esse início 
de diálogo, procurei inteirar-me da sua opinião relativamente às 
competências de um “bom designer”. Para o gestor, é essencial que 
um bom designer detenha, para além de um leque alargado de 
competências técnicas, o domínio de capacidade expositiva e de 
técnicas de vendas. A.M. sugere que esses atributos são essenciais 
para os designers de hoje, reforçando deverem ser acompanhadas 
de uma boa capacidade de “networking”, isto é, de se conseguir 
estabelecer em rede. Achei interessante, sobretudo, compreender 
qual a sua perceção sobre a sua própria equipa de designers, para 
além de ter tentado perceber qual o seu olhar perante a presença 
de [Estagiário], o estagiário dinamarquês que tem estado no ateliê 
e que voltou já para o seu país. Para A.M. (e o sentimento parece 
ter sido consensual), [Estagiário] foi o estagiário mais promissor 
que passou no ateliê. Embora não tenham passado despercebidas 
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as suas competências no domínio da tipografia ([Estagiário] 
foi sign painter durante 3 anos, no seguimento das pisadas do 
pai), foi realçada a opinião de que [Estagiário] deverá fazer um 
esforço de aproximação às novas tecnologias, dada a eminência 
e a importância do universo digital para o design gráfico. Em 
simultâneo com esta opinião, A.M. sugeriu que este também seria 
um “problema” da sua própria equipa de designers que, dada a 
sua formação de origem, muito mais ligada ao aperfeiçoamento 
tipográfico, acabam por descurar outro tipo de competências 
importantes no universo profissional em que nos encontramos 
inseridos, não conseguindo deter na totalidade as competências de 
um designer “para os dias de hoje”. 
…
A. S., a mais jovem no ateliê, revela que a sua maior aprendizagem 
no ateliê prende-se com uma aprendizagem no sentido de 
acelerar os seus tempos de decisão, no decurso de um trabalho. 
A.S., que acaba por ser uma das designers com formação mais 
transversal, do ponto de vista tecnológico, acaba por compensar 
a falta de experiência numa vertente mais “clássica” de domínio 
e tratamento tipográfico com uma fluência tecnológica e digital 
que os seus colegas do ateliê não parecem deter. Revela, ainda, 
que a chegada de um projeto novo ao ateliê lhe poderá permitir 
desenvolver competências em 3D, embora nada no programa exija 
tais conhecimentos. No entanto, a sua proatividade a este nível 
acaba por revelar um espírito motivado pela competência técnica, 
numa qualidade que assume ser igualmente necessária demonstrar 
perante o cliente. A.S. aponta, por isso, como uma das principais 
competências do designer gráfico: a capacidade de antecipação para 
com o programa manifestado pelo cliente. 
…
Não deixa de ser curioso que nenhum dos designer referiu a 
capacidade de reflexão teórica para com o desenvolvimento 
do corpus da disciplina. Vim a descobrir que A.B., com quem 
ainda não tive oportunidade de trocar impressões sobre esta 
matéria, também se encontra em processo de doutoramento, em 
Arte Multimédia. Talvez aponte essa capacidade reflexiva como 
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uma das competências a assumir por parte do designer, embora 
acredite que isso não acontecerá. No quotidiano que presencio 
no ateliê, algumas conceções teóricas sobre o desenvolvimento da 
profissão e o papel do designer gráfico, por exemplo, acabam por 
ser substituídas por uma aprendizagem in loco. O maior rigor está 
evidenciado no tratamento tipográfico desenvolvido no ateliê.
…
D.S., ao referir-se às competências do designer, é perentório em 
assinalar como essenciais o domínio sobre a tipografia/capacidade 
de tratamento de texto e sobre o tratamento de imagem, seja 
na capacidade de articular texto e imagem (fundamentos de 
composição), mas também no que respeita às competências de 
recolha fotográfica (próximo da realidade de um fotógrafo). D.S., 
quando questionado sobre as competências que adquiriu no 
ateliê, indica estarem associadas às oportunidades de trabalho 
que desenvolveu na empresa, motivando-o a explorar soluções. 
Assim, essas competências acabam por estar intrinsecamente 
ligadas a um sentido de oportunidade que se vai construindo, 
e que dependerá em larga medida do tipo de clientes (ou, 
sobretudo, pelo de tipo de trabalho para o qual é solicitado) com 
quem o ateliê vai desenvolvendo as suas relações comerciais. 
Essas oportunidades, refere, é que acabam por estar na base da 
aquisição de novas competências, não se referindo nesta fase a 
uma eventual relação com o responsável projetual. Considera, 
numa interpretação da relação que detém com os clientes, ser 
por vezes mais proveitoso lidar com clientes do setor privado, e 
elenca vários motivos para tal: em primeiro lugar, entende que 
a gestão económica que é feita nas empresas privadas acaba por 
ditar uma sequência de eventos mais eficaz, reduzindo eventuais 
desperdícios de tempo e permitindo uma condução das etapas de 
trabalho de um modo mais valorizado pelo designer. Por seu lado, 
muitos dos projetos que envolvem investimento público tendem 
a arrastar-se de um modo continuado, embora sigam o mesmo 
conjunto de restrições do privado. D.S. exemplifica a partir de um 
trabalho de um cliente – “do público” –, que manifestou urgência 
em aplicar o trabalho desenvolvido (sinalética e materiais de 
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comunicação ambientes) ainda antes do último mês de outubro. 
Todavia, não só o projeto não foi implementado, como ainda 
não haverá precisão numa previsão de data para o futuro. Neste 
exemplo sucinto, o designer ilustra de um modo claro o tipo 
de ocorrências que se desenrola no seio do ateliê. Ao nível das 
competências do designer, D.S. indica que, muito embora seja 
crucial que os designers possam alargar o leque de ferramentas 
que utilizam no decurso da sua prática profissional, considera 
que o ateliê de design gráfico deverá procurar a conciliação de 
subespecialidades: uns dominam tipografia, outros fotografia, etc. 
Dá o Ateliê de Coimbra como um bom exemplo dessa abordagem, 
que procura diversificar a origem e a abordagem de alguns 
clientes, nem sempre conscientes acerca do papel desempenhado 
pelo designer. 
…
Finalmente, C.A. identificou que uma das principais mais-valias do 
designer deverá ser a sua capacidade de ouvir, numa “recolha” que 
permite ao designer apresentar propostas de grafismo que “fujam 
do que o cliente pede”. 
…
O diálogo entre as duas realidades do ateliê é, por vezes, feito “entre 
pisos”, dada a facilidade de comunicação entre o piso inferior e a 
mezannine.

Quarta-feira, 29 fevereiro 2012
Ateliê de Lisboa

Cheguei ao ateliê por volta das 14.30, como como vem sendo 
hábito. O espaço do ateliê tem sempre uma luminosidade muito 
agradável, especialmente nestes dias em que o Sol tende a aquecer 
dias mais frios de inverno. Hoje, ao contrário do que por vezes 
se torna habitual, o ateliê está cuidadosamente organizado, sem 
o “caos criativo” de outros dias. A música, num volume que não 
colide com as interações entre os agentes do ateliê, acaba por 
marcar um tom de fundo ameno, sendo uma presença quase 
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constante nos dois espaços que constituem a empresa. à chegada, 
assisto a diálogo entre R.B. e R.M., no desenvolvimento de e-cards 
promocionais relativamente à campanha das Festas da Cidade, a 
tornada célebre “campanha das sardinhas”. Numa nota curiosa, 
R.B. alerta R.M. para “nunca distorcer as letras!”, num respeito 
tipográfico que acaba por se manter, mesmo que o discurso visual 
seja de grande expressividade.
…
Durante uma boa parte da tarde, mantive com o L.A. uma conversa 
mais exploratória, à mercê de uma partilha de experiências. 
É com L.A. que acabo por sentir mais facilidade em partilhar 
determinados aspetos da minha própria realidade enquanto 
designer, testando por vezes os limites da informação que quero 
partilhar enquanto profissional de design gráfico. Por várias 
vezes, é consciente a não divulgação do meu trabalho enquanto 
profissional, “de igual para igual”, por sentir algum receio em ver 
confundido os papéis de investigador e designer. Com o L.A. 
acabei por abordar uma série de aspetos mais técnicos, sobre 
tipografia, sobre o desenvolvimento de marcas e sobre os manuais 
de normas gráficas. Para além de alguma compatibilidade de 
ideais profissionais, o isolamento de L.A. numa pequena sala 
suscita uma cada vez maior facilidade em conversar, em partilhar 
as experiências profissionais de ambas as partes. Para alem disso, 
partilho com o L.A. uma capacidade de diálogo e um interesse 
em refletir sobre o próprio trabalho desenvolvido, numa espécie 
de ‘desmascaramento’ mútuo. Apercebo-me, por exemplo, que 
L.A. nunca se manifestou contra a minha presença num espaco 
mais contíguo, ao contrário de muitos dos seus colegas (deste e de 
outros ateliês) que manifestam um claro desconforto em serem 
observados. No entanto, sou consciente de que esse contacto mais 
direto, embora facilite a recolha e o isolamento, deve ser ‘utilizado’ 
a meu favor na recolha dos dados, mas por vezes procuro ‘fugir’ 
desta armadilha que se monta, por forma a não viciar a minha 
experiência no ateliê. Assisto, com elevado interesse, a um trabalho 
meticuloso de tratamento tipográfico por parte de L.A., que nunca 
abandona um diálogo constante com o computador, suscitado 
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pelas enormes potencialidades suscitadas por software como o 
InDesign e o Illustrator, que requerem uma grande capacidade de 
concentração e isolamento.
…
Noto as complicações do trabalho de um Cartaz para a [Fundação], 
para a S.P. Confidencia-me que, por vezes, os projetos mais 
humildes (com poucas exigências do ponto de vista de produção 
ou com menor grau de responsabilidade por parte do designer) 
são os que acabam por deter um maior grau de complexidade 
na sucessão de aprovações. Por isso, serão uma maior fonte 
de discórdia no decurso de atividades do designer gráfico, 
motivando sucessivas rejeições, num dado que não deixa de ser 
surpreendente. Tratando-se de projetos efémeros, esperava uma 
maior capacidade de aceleração das cadeias de decisão. Outro 
dos trabalhos nas mãos de S.P. tem que ver com a reedição fac 
simile de uma publicação esgotada, para a imprensa nacional 
da casa da moeda. O seu trabalho, em cerca de 250 páginas, 
consistirá na recuperação de todo o conteúdo do livro. Partindo 
de digitalizacões do original, S.P. devera restaurar cada uma das 
imagens que compõem o documento, devendo também melhorar 
as condições de reprodução tipográfica do objeto, para além 
de ter que reconstruir fielmente a capa da publicação. Para este 
trabalho, S.P. estima necessitar, no total, de uma semana para 
o desenvolvimento do projeto, numa velocidade de execução 
não deixa de ser surpreendente. Apesar de ter consciência das 
etapas de desenvolvimento tecnológico de um trabalho com 
estas características, o volume de produção originado no ateliê e 
o decurso de um quotidiano em constante atribulação, com um 
enorme fluxo de mensagens em vários canais de comunicação, dão 
conta de uma prática desafiadora, que tende a não abrandar. Ainda 
assim, e apesar deste frenesim aparente (estou consciente de que 
a minha observação não é totalmente compreensiva da atividade 
do ateliê), encontro diversas vezes os designers debruçados sobre 
aspetos que requerem grande detalhe e concentração. L.A., por 
exemplo, em boa parte da conversa que fomos desenvolvendo ao 
longo do dia de hoje, não abandona um trabalho de precisão, num 
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jogo com a edição de curvas bézier, à procura de um refinamento 
tipográfico de grande depuração. Em nenhum momento, porém, 
assisto a uma reflexão mais conceptual acerca do seu próprio papel 
enquanto designers. Não arriscaria afirmar que essa reflexão de 
todo não acontece: o desenvolvimento destas conversas acabam 
por ser uma manifestação dessa mesma reflexividade, mas são 
escassos os momentos disponíveis para que o ateliê possa clarificar 
o seu próprio estatuto no processo ou a exploração das margens da 
sua intervenção. A palavra de ordem, dia após dia, prende-se com 
uma execução ‘a todo o vapor’, ao ritmo que só nos nossos dias 
poderemos registar.
…
Debruço-me sobre uma versão impressa do portfólio do ateliê. 
Uma boa parte do trabalho ali representado confirma a relação 
indissociável do ateliê com a cidade de Lisboa, numa extensão 
daquela que se confirma como a alma mater identitária do próprio 
ateliê. Dedicamos algum tempo, eu e L.A., a descobrir vídeos das 
sardinhas no youtube, peças de promoção anteriores à edição deste 
ano das festas de Lisboa. O trabalho, visto pelo ateliê como um ícone 
da cidade, reforça uma consciência das possibilidades suscitadas em 
torno da sua autopromoção, é de realçar a presença e a referência à 
campanha que ali é desenvolvida, projeto que sem dúvida se impõe 
como referência do ateliê. No trabalho estão patentes as principais 
mais-valias reconhecidas por J.S.: liberdade de ação editorial, a 
possibilidade de envolvimento no conteúdo da própria campanha, o 
desenvolvimento em pleno do discurso visual assumido pelo ateliê 
e uma grande notoriedade junto do público, funcionando como um 
dispositivo, também ele, de autopromoção.
…
Hoje foi um dia mais calmo no ateliê. A maior parte das pessoas 
acabou por sair mais cedo que o habitual, por volta das 19:00. 
Ao final do dia, acabei por trocar algumas impressões sobre o 
Facebook e sobre o modo como acabo por encarar a plataforma. 
Percebi, no entanto, que a minha opinião mais cética face ao 
formato e face à utilização da plataforma parece ter sido vista como 
ignorância, por um lado, ou por pura teimosia, por outro. Quer 
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C.R. quer R.B. pareciam quase espantados por pelo facto de estar a 
transmitir uma visão pouco compreensiva da própria plataforma. 
Pessoalmente, ainda não descobri, a esta fase, um uso adequado 
com vantagens profissionais para o Facebook, embora reconheça 
não só uma enorme multiplicidade de ferramentas nele inscrito, 
mas também uma serie de dispositivos que admito desconhecer. 
Ao transmitir uma opinião do Facebook mais negativa, por sentir 
que a participação naquela rede social acaba por ser mais vezes 
motivada por uma vontade quase voyeurista de contacto com o 
outro e mais dada à procrastinação, mas claramente encontro-me 
em minoria. A minha opinião é quase alvo de troça ou, quando 
mundo, acusada de fraco esclarecimento (que aliás não omiti). 
Aqui percebo que estou noutro universo, onde o buzz e a promoção 
habitam diariamente nos discursos, nas conversas, no quotidiano 
daquelas pessoas. Essa não será a minha realidade e a experiência 
realça isso mesmo. E facto, é também neste universo que habita 
uma parte importante da prática em design gráfico: a divulgação e 
a promoção de marcas ou iniciativas, ou até (e sobretudo, talvez…) 
na divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelos ateliês, mesmo 
que essa divulgação acabe por ser quase dissimulada. A partilha de 
opiniões que se vai desenvolvendo conduz o discurso para outras 
realidades, mais condizentes com outras discussões, sobre ética, 
moral e publicidade. Saio, com a sensação de que já discutimos o 
que havia a discutir.
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Terça-feira, 06 março 2012
Ateliê de Lisboa

Chego ao ateliê por volta das 14.45. A música ambiente serve 
como cama sonora, permitindo uma concentração apurada ao 
computador. Vejo uma nova cara, que ainda antes não tinha visto. 
Trata-se de um amigo de longa data de J.S., que acaba por vir para 
o ateliê trabalhar, simplesmente pelo facto de ter mais facilidade 
em concentrar-se. Não deixo de achar curioso que já por outros 
momentos o bom ambiente do ateliê acaba por ser indicado como 
um dos aspetos que convida à presença de outras pessoas, de 
amigos da empresa, que preferem vir trabalhar para este espaço por 
se sentirem mais confortáveis ou por sentirem deterem maiores 
níveis de concentração.
…
A relação com os clientes tem vindo a alterar, revela S.V. As 
dificuldades geradas por responsáveis intermédios acabam por 
constituir uma boa parte das dificuldades de relação com o cliente. 
Uma vez mais, existe a perceção de que dificulta “não saber quem 
é o cliente final”. Mas neste caso, não se trata de não saber quem é 
o decisor final, mas antes a dificuldade de acesso ao mesmo, numa 
relação que se estabelece e que se pretende indissociável, íntima, 
próxima.
…
Converso com S.V. no seu gabinete, que partilha com J.S. 
Deambula pelas memórias da empresa desde a sua entrada, há 
8 anos. A conversa, tida de forma fluída, permite ter contacto 
com uma face do ateliê mais intimista, mais próxima. Este é um 
ateliê particularmente confortável a esse nível, como recordam os 
episódios da gata Alice, presença assídua no quotidiano de outros 
tempos do gabinete. A sua presença continua a fazer-se sentir, em 
fotos ou outros apontamentos esporádicos. A peripécias da sua 
agressividade para com a equipa de trabalho acabam por ser um dos 
apontamentos mais deliciosos do discurso de S.V., verdadeiramente 
ilustrativos do modo como a equipa se organiza na sua prática 
profissional e quotidiana. Por entre a conversa, S.V. aborda 
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questões mais pragmáticas, do ponto de vista económico. Num 
ano particularmente difícil, aponta situações pontuais onde a crise 
parece chegar até ao ateliê. Dá o exemplo da redução do número 
de edições por ano da [Revista], que passa a ter periodicidade 
anual (ao invés da periodicidade semestral, como tem sido até 
ao momento). No entanto, S.V. não esconde um sentimento mais 
‘amargo’ perante esta decisão do cliente, e indica que este tipo de 
opção surge muitas vezes pela necessidade mais ou menos taxativa 
de ‘mostrar serviço’ por parte dos gestores. Numa altura de crise 
como aquela em que vivemos, parece-me compreensível que sejam 
cada vez mais frequentes este tipo de decisão, e a manager do ateliê 
confirma isso mesmo. São vários os projetos nos quais os clientes 
acabam por tentar renegociar o orçamento inicialmente indicado 
pelo ateliê, sendo também cada vez mais frequente a estratégia, 
por parte do cliente, de tentar ‘imputar’ trabalhos adicionais pelo 
mesmo valor. S.V. indica uma conversa recente com uma cliente 
que insiste em adicionar uma recolha fotográfica a um determinado 
projeto, mesmo que o ateliê tenha sido claro que esse trabalho não 
surge contemplado pelo gabinete. Assisto, por isso, a um espaço 
de negociação constante, entre S.V. e os clientes, num cenário 
comercial que se reconhece cada vez mais agressivo e com menos 
margem para erro. Esta negociação, no entanto, parece envolver 
toda a equipa de designers, mesmo que no decurso do seu trabalho 
essa questão possa não afetar o criativo.
…
Na secretária de R.B., apercebo-me da presença das provas de cor 
do catálogo [Fotografia]. O artefacto, composto por 4 volumes, 
patenteia uma exploração dos materiais de impressão. R.B. 
aborda-me pormenores dessa execução, numa experimentação 
técnica totalmente controlada pelo designer. A riqueza do produto 
impresso consegue-se através do domínio de subtilezas de 
produção, numa exigência natural para um catálogo de fotografia 
artística, como é o caso. 
…
Hoje, acabo por estar particularmente atento à reação dos designers 
enquanto consumidores de media, como o Facebook ou a imprensa 



99

escrita. As alterações ao projeto gráfico do Jornal Público motivam 
uma série de conversas. Alguns dos designers, neste quadro, 
acabam por avançar com uma perspetiva mais analítica, mais 
crítica de alguns dos aspetos assinaláveis da publicação. R.B., 
nesta matéria, apresenta-se como um utilizador extraordinário, 
provavelmente o mais completo de todos os designers que tenho 
vindo a acompanhar. No seu iPad, é possível encontrar subscrições 
do diário, a par de outros variados títulos. No que respeita a 
utilização do Facebook, é também quem acaba por se assumir 
como utilizador mais acérrimo. A utilização que faz destes sistemas, 
no entanto, ultrapassa aspetos mais básicos da aplicação (como um 
utilizador comum), funcionando com a aplicação numa vertente 
assumidamente profissional, nunca esquecendo estes sistemas 
como potenciais mecanismos de autopromoção do ateliê.
…
S.P. vai desenvolvendo, como normalmente, coleções para a 
[Editora]. Muita da sua responsabilidade no seio do ateliê consiste 
em desenvolver projetos para este cliente, na produção de diversas 
coleções. A designer parece agradada com o tipo de trabalho que 
os projetos suscitam, cíclicos e rotineiros, apesar de confirmar 
que nem sempre se sente seduzida pelo artefacto final, para o qual 
muitos dos principais pormenores de produção estão previamente 
definidos, como o formato ou o acabamento das publicações. Fala-
me da relação que desenvolve com os diferentes ilustradores, das 
preferências pessoais nem sempre correspondidas com a vontade do 
cliente ou, mais importante, com os números da venda ao público. 
Percebo que estes projetos, em especial (talvez mais que qualquer 
outro no ateliê), estão particularmente afetos ao número de vendas, 
e a designer conta-me do desfecho de algumas das coleções que não 
chegam sequer a concluir, por decréscimo de vendas. Nestes casos, a 
prática em design gráfico não consegue ‘fugir’ desse barómetro, um 
indicador capaz de assegurar a continuidade de diferentes projetos 
em curso ou, pelo contrário, de os cortar pela raiz.
…
Aproximo-me do gabinete de L.A., onde acabo por me sentir 
mais confortável. Nas estantes do seu gabinete, vão marcando 
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presença alguns dos materiais produzidos pelo ateliê, marcados 
quase sempre por uma exuberância tipográfica, mesmo em 
contextos menos expectáveis, como newsletters ou revistas para 
companhias de seguros, bancos ou outros clientes potencialmente 
conservadores.
…
Apesar do tempo passado, continuo a sentir algumas dificuldades 
na observação, em fazer perguntas, em ‘estar presente’ de um modo 
mais ativo. O trabalho em curso na sala comum acaba por ser 
mais difícil de ‘interromper’, e sinto-me relegado para um plano 
de observação exterior, mais distante. No gabinete de L.A., acabo 
por sentir menos isso. Apesar de permanecer sozinho nesta sala, 
L.A. é dos elementos mais conversadores do ateliê. Entendo, no 
seu discurso, que L.A. acaba por estar confortável na sua própria 
pele, no desempenho de uma função de ‘execução’. Acabamos, 
ao longo da tarde, por trocar referências varias de projetos que 
agradam a ambos, referências vindas um pouco de toda a parte: os 
cartazes de Jason Munn, os trabalhos de Francesco Franchi para a 
IL, a Monocle, Isidro Ferrer… Sinto, apesar do trabalho não parar, 
que há tempo para conversar livremente no ateliê: sobre o que os 
influencia, sobre como se relacionam com os projetos em curso, 
sobre o modo como vivem o seu quotidiano profissional.

Quarta-feira, 07 março 2012
Ateliê de Coimbra

À chegada ao ateliê, logo no início da tarde, a boa disposição parece 
ser dominante. O ritmo, assumidamente lento, parece convidar 
mais ao ócio e não tanto ao trabalho concentrado ao computador. 
Dado o ambiente, começamos por discutir o novo projeto gráfico 
do jornal Público, lançado ontem mesmo.
…
Vou procurando conversar, livremente, com cada pessoa no ateliê. Se, 
em parte, sinto que sou bem recebido, por outro lado compreendo 
que a minhas presenças no ateliê nem sempre sejam consideradas 
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como “úteis”. D.S., em tom de brincadeira, acusa-me de ser 
responsável por uma quebra de 30% de produção, nos dias em que 
visito o ateliê, afirmando que amanhã terá que fazer uma noitada para 
acabar o trabalho.
…
Logo ao início da tarde, R.Mq. revela-me algum do desalento 
que está a experienciar relativamente à preparação de uma 
exposição para o [Museu]. A exposição, que surge de uma espécie 
de aquisição fechada de uma outra exposição do estrangeiro, 
aparece no ateliê como havendo a necessidade de a “traduzir” 
para a sua implementação no [Museu], em Coimbra. Mas R.Mq. 
não parece minimamente satisfeita com a “encomenda”. Partilha 
comigo inúmeras indecisões por parte do cliente, problemas na 
compreensão global do que é a exposição e de que forma pode o 
designer contribuir para o seu desenvolvimento. Pelas palavras 
de R.Mq., percebo que a sua frustração está em “não conseguir 
entender todo o contexto”, e a sua expressão de insatisfação revela 
esse mesmo problema. 
…
A visita do outro sócio da empresa aparece como surpresa. é a 
primeira vez que o encontro no estúdio, e a equipa afirma que 
a sua presença é rara. Em tom amistoso, acaba por tecer alguns 
comentários breves sobre a minha presença no ateliê: ”vê lá o que 
escreves, pá”.
…
O ambiente é de descontração, de troca amigável de ‘galhardetes’, ao 
longo de boa parte da tarde. O ritmo do gabinete é particularmente 
descontraído, com o que parecem ser continuados momentos de 
paz para o decurso normal da atividade. Não deixo, no entanto, de 
sentir que o ritmo ali vivido é claramente mais lento que no Ateliê 
de Lisboa. Até A., que normalmente me parece mais ‘contida’ nos 
seus comentários, esteve ao início da tarde mais envolvida com 
essa troca de comentários. Uma vez mais, não encontro nem A.M. 
nem J.B. no ateliê. A.M. encontra-se em Lisboa para reunir com 
um cliente, e J.B. tem já os seus compromissos como docente, uma 
atividade que articula com a de responsável projetual do ateliê.



102

…
Os novos livros do ateliê. São constantes as aquisições de novos 
livros sobre design gráfico: monografias, revistas e jornais 
demonstram ser constante o interesse sobre o que decorre no 
panorama atual do design gráfico. Acredito que essa também 
seja uma jornada promovida em grande momento pela ligação 
que J.B. e A.B. estabelecem com a Academia, e nas suas tarefas 
de investigação. O tipo de publicação é de discussão teórica e de 
referências bibliográficas ‘de fundo’. Indico os livros de que vou 
tomando consciência:

- Massin, da phaidon press;
- últimos números da revista Étapes;
- linha do tempo do design gráfico brasileiro, da cosac naify;

Para além do sempre crescente número de livros, o ateliê subscreve 
algumas publicações religiosamente: A Computer Arts (UK), a 
Étapes (FR), a Domus (GER) e uma série de outros títulos. R.Mq., 
por sua vez, assume adotar uma estratégia mais seletiva nas suas 
aquisições, dado o enorme conjunto de publicações sobre design 
gráfico que são lançadas semanalmente. Diz ler religiosamente a 
Eye Magazine. 
…
As conversas foram-se alargando para o tópico da ilustração 
infantil, no que permitiu ter outro tipo de acesso sobretudo ao 
discurso de A., normalmente mais “presa” verbalmente quando 
procuro falar com ela sobre design. Continuo a sentir que A. se 
manifesta de forma muito insegura, por vezes quase como não 
se sentindo parte integrante “do universo de design gráfico”, 
manifestando ela própria o seu afastamento (“os meus amigos não 
são designers, etc. )
…
D.S. vai desenvolvendo o poster para o [Festival Música]. O projeto, 
pouco habitual no contexto global do ateliê, surge no âmbito 
de uma iniciativa desenvolvida por alguns amigos de J.B. D.S. 
comenta que este tipo de projetos, que não detêm qualquer tipo 



103

de rendimento para o ateliê, acabam por ser dos mais apreciados, 
por permitir alguma “liberdade criativa”. A expressão, tão 
frequentemente utilizada nas minhas conversas com os designers, 
de ambos os ateliês, surge associada a projetos sobre os quais não 
existe qualquer responsabilidade financeira (o cliente surge a partir 
do círculo de amigos), diminuindo a pressão sobre o trabalho a 
produzir. É também quando o projeto “foge” da esfera habitual de 
trabalhos do ateliê que esse sentimento parece “vir ao de cima”. 
São, quase por inerência, projetos mais curtos, com pouco desgaste 
temporal e com pouca carga burocrática associada. 
 …
São cada vez mais assinaláveis as diferenças no ritmo dos dias 
que vou acompanhando, em cada um dos ateliês. Embora sinta 
que no ateliê lisboeta possam haver dias menos frenéticos (foi 
o caso do dia de ontem, por exemplo), parece-me claro que o 
trabalho no estúdio circula a uma outra velocidade. Que sentido 
dar a essa diferença? Trabalhar com mais velocidade implica 
trabalhar “melhor”? Será essa uma característica negativa? O facto 
de se verificar um ritmo mais lento no decurso das atividades? 
Procuro interpretar isso mesmo, inclusive numa conversa franca 
e partilhada com D.S. e A.S., ao fecho do ateliê. Da parte dos 
designers, é clara a ideia de que consideram esse aspeto um 
“problema” do ateliê. Sente-se no seu discurso uma predileção 
por um ritmo mais “agressivo”, mais “urbano”, e reclamam que 
um aumento do ritmo “faria confusão a muitas pessoas aqui 
dentro”, que já achariam “demasiado feroz”. Percebe-se que haverá 
2 posições claramente definidas no ateliê sobre esta matéria, 
e parece-me que D.S. estará em clara minoria (apesar de A.S. 
concordar com o colega) no tipo de ambiente que gostaria de 
integrar. Mas o que me oferece alguma reflexão é sobre o modo 
como essa “menor velocidade” é encarada como negativa. Lá 
dentro, é bem claro o apreço por parte de muitos dos designers 
numa tipologia de trabalho mais ponderada, mais lenta, que 
permita atingir um grau de rigor tipográfico mais elevado. Será 
isso forçosamente mau, como D.S. me parece querer transmitir? 
Por um lado, percebo a sedução que existe numa conceção do ateliê 
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como uma cidade “que nunca dorme”, dinâmica, efervescente. Mas 
ao acompanhar algumas das estratégias utilizadas pelos designers 
do Ateliê de Coimbra, mais concretamente por A.B. e por R.Mq., 
apercebo-me do grau de perfeição formal com que abordam o 
seu próprio trabalho. R.Mq., por várias vezes, quando abordamos 
o trabalho de J.S., mostra a sua irritação por alguma “quebra de 
regras” tipográficas que constatamos no trabalho do diretor de arte: 
palavras completas em caixa alta e em itálico, entrelinhamentos 
demasiado próximos, etc., sinais do discurso subversivo assumido 
por J.S.

Quinta-feira, 08 março 2012
Ateliê de Lisboa

Chego ao ateliê como de costume, por volta das 14.30. O espaço 
é marcado pela paz, como normalmente acontece. Esta é, 
normalmente, a hora que a equipa de trabalho mais dedica para 
sair e almoçar.
…
O dia vai sendo marcado por um barulho exterior que incomoda 
o ritmo normal do ateliê. O som invade o espaço de trabalho, 
num exercício continuo e desesperante que interrompe qualquer 
estratégia de concentração por parte da equipa. Ainda assim, algo 
contrariados, os designers parecem tentar lidar com a situação da 
melhor maneira possível, mantendo os níveis de concentração. 
A interação entre os elementos da equipa é inversamente 
proporcional à concentração do seu trabalho e hoje, curiosamente, 
nem música ambiente se ouve. é a primeira vez que tal acontece, e 
imagino que esse estado não permaneça por muito tempo…
…
Hoje parece ser um dia particularmente difícil para tentar abordar 
cada um dos elementos da equipa individualmente, como de 
costume. A crítica de que fui alvo ontem, acerca da quebra de 
produtividade, fez-me pensar acerca da forma como desenvolvo 
a minha abordagem etnográfica, normalmente pouco “isenta” e 
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assumidamente dialógica. Por isso, hoje parece-me ser um bom dia 
para continuar alguma da recolha que vou fazendo de trabalhos do 
J.S., se a situação o permitir.
…
Em cima da mesa, reparo num tapete já vintage feito com 
maços de tabaco, uma relíquia descoberta por J.S. numa feira 
da ladra, algures em Lisboa. De volta está E.G., recuperada de 
uma operação à coluna, que a afastou do ateliê por uma série de 
semanas. Está bem disposta e com ela vou trocando impressões 
acerca do seu estado de saúde. A conversa suscita uma reflexão 
acerca da perceção da profissão do médico e da profissão de 
designer. Ambas as profissões, embora em graus muito distintos, 
parecem estar sujeitas a uma cada vez maior influência de 
opiniões ou mesmo confrontações vindas de outros, numa perda 
de especialidade cada vez maior. E.G. não parece estar muito 
convicta, afirmando achar que o médico mantém o seu estatuto. 
…
Entra no ateliê [Fotógrafo], o fotógrafo que está a desenvolver 
o trabalho em vídeo e fotografia para a presença portuguesa de 
[Bienal Ilustração]. [Fotógrafo] trabalha de modo próximo com 
L.A., neste projeto, e ambos acabam por estabelecer uma relação 
próxima no desenvolvimento do projeto. Interessa-me perceber o 
modo como interagem um com o outro, mas queria tentar evitar 
a armadilha de me deixar ficar neste espaço, pelas razões que vou 
identificando: a segurança do isolamento, a boa relação e o diálogo 
mais facilitado que detenho com L.A. e a necessidade que tenho 
em perceber como os outros trabalham. A tarefa fica, no entanto, 
dificultada, pelo ato da sua prática ser muito individualizada, numa 
relação de interdependência entre o designer e o computador com o 
qual desenvolve o seu trabalho. O que assisto hoje é a uma imersão 
total no projeto gráfico, no tratamento tipográfico apurado e na 
comunicação à distancia via mail. Não consigo senão ficar com a 
sensação de que tudo acontece no computador.
…
Hoje está presente no ateliê uma nova colaboradora, [Assistente], 
que substitui [Assistente] nas tarefas de administração do ateliê. 
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[Assistente], arquiteta de formação, decidiu emigrar para a Suíça. 
Pode ser uma boa oportunidade para perceber como é que a nova 
colaboradora se adapta a esta nova realidade. Para já, parece-me 
pouco rotinada com a equipa e com as questões mais práticas do 
ateliê, como será compreensível. Algumas das suas responsabilidades 
passam por garantir que o ateliê funcione com algumas regalias que 
vou identificando (aguas, coca-colas, cafés, etc.), adicionada à função 
primordial como telefonista.
…
Acompanhei a maior parte da interação entre L.A. e Paulo 
[Fotógrafo], um dos fotógrafos que costuma colaborar com o ateliê. 
A conversa entre ambos é fluída, sem problemas. A diferença de 
aprox. 12 anos entre ambos não levanta qualquer tipo de conflito 
social, e os dois partilham o mesmo léxico, o mesmo tipo de 
linguagem. [Fotógrafo] é um indivíduo de estatura normal, para 
um homem português, e apresenta-se sempre bem-disposto, algo 
despassarado. Noutras circunstâncias, o seu perfil acaba por ser 
comentado com humor no seio do ateliê: “ah, com o [Fotógrafo], 
já se sabe…” O fotógrafo chega inclusive, em diferentes momentos, 
a ‘assumir-se’ como parte integrante do ateliê, mas já percebi que 
esse sentimento nem sempre tem o retorno que este desejaria… 
O seu trabalho é de grande qualidade. Aos poucos, partilho com 
[Fotógrafo] a minha realidade enquanto investigador, e procuro 
essencialmente perceber qual a relação que este estabelece com 
os indivíduos que fotografa, e como surgiu esta colaboração com 
J.S., que data já dos tempos do Independente, em 1996. Os seus 
episódios pelo Mundo acabam por nos levar a uma conversa 
mais aberta: fotografou um pouco por toda a parte (Mauritânia, 
Brasil, Angola) e em diversos contextos. Mas é sobretudo pelos 
seus retratos que [Fotógrafo] mais colabora com o ateliê, no ato de 
fotografar “uma série de gente”, de administradores a empregados 
de limpeza.
…
[Fotógrafo], hoje, encontra-se no ateliê devido ao projeto do 
“[Revista]”, uma publicação do [Revista] da Caixa de Previdência, 
uma associação destinada a trabalhadores da função pública. 
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Ambos partilham alguns dos detalhes que caracterizam o projeto 
editorial. Embora a qualidade visual da revista tenha aumentado 
desde que o ateliê assumiu as responsabilidades do grafismo, 
quer o designer quer o fotógrafo acabam por assumir que muito 
poderia melhorar. L.A. aborda sobretudo a “falta de liberdade” 
de movimentos na condução das peças e no desenvolvimento do 
trabalho gráfico, que recorre demasiadas vezes a um grafismo 
pouco inovador e desafiante. O designer reforça que muito poderia 
ser feito, desde a composição visual das peças, o tipo de artigos 
a redigir e a inserção de elementos de infografia para tornar a 
publicação visualmente mais rica. Num segundo ponto, designer e 
fotógrafo entendem que parte do problema consiste na forma como 
o (jovem) editor Ricardo tem conduzido o processo, sobretudo 
marcado pela sua falta de experiência no desenvolvimento de 
uma publicação deste género, mas também pela relação familiar 
que este detém com a diretora da Revista, sua mãe. L.A. conta 
como tem sido forçado a ficar até às 00.00, já por uma série de 
dias consecutivos, porque mãe e filho “acampam” no ateliê, uma 
coordenação do trabalho um pouco à deriva: “As pessoas acham 
que o trabalho do designer é isto: aguardar pelos textos…”
…
Observo agora um trabalho de edição de L.A., que substitui 
rapidamente a tarefa que vinha vindo a desenvolver. Desta feita, é 
necessário avançar com uma conversão de vídeo, obriga à espera 
e à paciência por parte do técnico, num compasso provocado 
pela renderização dos ficheiros. “Isto é uma seca porque uma 
pessoa faz uma alteraçãozinha e pronto: tem que exportar tudo 
de novo!”. É um trabalho diferente daquele que normalmente 
ocorre no desenvolvimento de um projeto gráfico, mas que L.A. vai 
acumulando no seio do ateliê. Este tipo de projetos, diz-me, poderá 
ter que ser desenvolvido por qualquer um dos elementos da equipa, 
muito embora acabe por ser ele quem os tem vindo a assumir nos 
últimos tempos.
…
Enquanto isso, os designers permanecem numa relação invisível e 
indivisível para com o projeto gráfico, que vai evoluindo silenciosa 
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e pacatamente. Parece que nada acontece fora do computador. 
Apercebo-me da restrição que a minha presença vai acarretando, 
inclusive nas próprias conversas com os designers, por isso tento 
afastar-me até um canto do ateliê para não perturbar…
…
O barulho mais ensurdecedor parou, lá fora, minimizando o efeito 
disruptivo que estava a causar no ateliê.
…
Os livros, no ateliê. Na sua grande maioria, na sala “principal”, 
os livros são praticamente todos do domínio do design, ou 
subespecialidades (tipografia, publicidade, imagem, cor, etc.) No 
entanto, ao contrário do que vou percebendo em Coimbra, poucos 
são os livros “novos”, isto é, poucas parecem ser as edições mais 
recentes. Os livros aparentam ser a prova de um percurso e a 
evolução de J.S. ao longo das décadas que conta como profissional: 
as suas influências, os seus fétiches visuais, as principais figuras 
internacionais em design e publicidade. Não há aqui referências 
a gestão, a administração de empresas. Esse lado está entregue a 
S.V. e a J.S., mas são raros os episódios que consigo acompanhar 
em que estas matérias são discutidas. Uma vez mais, vejo os 
dossiers com referências visuais (centenas ou milhares de imagens), 
indexadas em categorias simples (como “mamas”), um vestígio de 
um modo de pensar profissional de outras épocas, mais tangíveis, 
mais materiais. A própria forma como [Fotógrafo] transferiu as 
imagens do seu computador para o computador de L.A. patenteiam 
todo um novo pensar, uma nova lógica, marcada pela velocidade e 
capacidade dos sistemas de armazenamento. O tempo dos dossiers 
cheios de recortes de jornal já não parece fazer sentido. Será? 
Nas estantes estão também uma série de números da espanhola 
MATADOR, encimados por COBI, a mascote desenhada por 
Mariscal para os Jogos Olímpicos de Barcelona, de 1992.
…
Vou procurando tomar atenção no diálogo entre J.S. e R.B. acerca 
da presença das Festas da Cidade no Facebook. Nesta conversa, 
R.B. destaca a ineficácia em reforçar a mensagem do evento no 
Facebook do ateliê, uma vez que o dispositivo de comunicação 
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montado pelas [Dpto. Cultura] tem uma presença muito forte nesta 
rede social. Esta discussão mostra como o ateliê considera como 
responsabilidade sua a promoção dos eventos nos quais se envolve.
…
Assisto agora às dificuldades na articulação do trabalho 
com o [Cliente Argumentistas], um dos clientes do ateliê. O 
desenvolvimento de uma campanha promocional para a nova 
grelha de programas do [canal TV] (dinamizado pela empresa) 
suscita algumas dificuldades em trabalhar com um cliente 
criativo como [Cliente Argumentistas], originando uma série de 
discursos dissonantes entre as duas partes: — “É como tentar ir a 
um programa do Herman e tentar ser tão engraçado como ele!”, 
afirma J.S. A abordagem adotada entra literalmente no conteúdo 
publicitário do cliente, trabalhando a mensagem a comunicar de 
forma a conseguir criar uma melhor ligação entre a mensagem 
e a imagem. É uma liberdade conquistada e assumida por J.S., 
pelo trabalho do ateliê, num exercício que ganha forma desde 
logo em papel. É no acompanhamento deste projeto que me 
apercebo ainda melhor da relação que o responsável projetual 
desenvolve com R.M., sendo bem evidentes os crescentes sinais 
de impaciência para com a falta de autonomia da designer, que 
chegam a parecer desesperantes: — “O que eu gostava era que 
tu fizesses alguma coisa fantástica, sem me chateares muito…”, 
diz J.S., num afável, mas simultaneamente mordaz. É o próprio 
quem corrige o brífingue para R.M., que acabou por ser redigido 
pela própria designer, num texto que funciona simultaneamente 
como pedido e memória descritiva do trabalho em curso. 
Inserido na discussão, J.S. refere os problemas que resultam num 
projeto deste género, no que interpreto ser um problema de 
articulação com um eventual gatekeeper, uma espécie de “cortina 
de informação” que existe de forma genérica nos clientes. Esta 
figura é referenciada com frequência aquando a identificação dos 
problemas existentes no ateliê.
…
J.S. aproxima-se dos designers com uma notória ligação afetiva, 
mas com uma presença forte e distinta.
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…
J.S. desenvolve em papel a campanha promocional para um novo 
programa humorístico, para o [canal TV]. Os momentos de 
desenho acontecem de modo isolado, na mesma secretária na qual 
vou escrevendo, mas a minha presença não parece incomodar 
de modo algum o designer. É uma experiência de forte riqueza 
social, para mim: perceber qual a abordagem que o designer detém 
perante o projeto, num exercício individual e introspectivo. Os 
seus esquissos serguirão para o cliente, acabando por cumprir 
uma dupla função: por um lado, atestam a aproximação física do 
diretor de arte ao projeto, vinculando moralmente o trabalho à 
sua autoria. Funcionam, por isso, como um “selo de autenticidade 
criativa” do trabalho, da ideia, do testemunho e da capacidade 
inventiva original que o líder representa. Fossem esses desenhos 
elaborados por qualquer outro elemento do ateliê e o seu impacto 
seria seguramente menor junto do cliente, acredito, mesmo se 
superiormente executados. 
…
Apesar de saber que J.S. acompanhou toda a evolução digital, não 
deixo de achar alguma curiosidade ver de facto o diretor de arte 
a trabalhar em cooperação com um software como o Photoshop. 
Diria, pela observação, que J.S. acaba por deter o melhor de dois 
mundos: por um lado, foi capaz de manter a destreza manual 
que lhe proporciona o desenho (é essa, aliás, a sua formação) 
e consegue executar as ferramentas mais determinantes para a 
execução de uma eventual visão, mesmo que não consiga ser 
absolutamente fluente naquele discurso digital.
…
De “posto em posto”, o Diretor de Arte vai acompanhando 
os trabalhos em execução pela sua equipa. É um exercício 
curioso ver este acompanhamento, feito de forma casual, bem 
disposta, mas não abdicando de um traço irónico. Enquanto 
supervisiona uma edição em fac simile desenvolvida por S.P., 
na qual se constata um respeito máximo pelo original (mesmo 
pela não correção de algumas das suas imperfeições), J.S. fita de 
longe outro trabalho do ateliê, comentando o contributo da sua 
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designer: — “Ai, que desgraça! Assim matas o maço de tabaco!”, 
referindo-se a um elemento gráfico do poster em construção.

Quarta-feira, 14 março 2012
Ateliê de Lisboa

Hoje cheguei ao ateliê mais próximo das 15. J.S. e S.V. encontram-
se reunidos com uma eventual cliente, mas não me aproximo da 
reunião já em curso. O calor absurdo que faz em Lisboa por esta 
altura do ano começa por ser tópico de conversa à minha entrada 
no ateliê, enquanto “invado” o gabinete do L.A. para redigir as 
minhas notas. E.G. e L.A. trocam impressões acerca de blogues, que 
despoleta uma série conversas breves sobre tecnologia (rss, feeds, 
mapas customizados do Google, etc.).
…
L.A. partilha uma série de problemas de uma das publicações em 
curso e das dificuldades em lidar com os clientes. O problema 
passa por ser específico do projeto, com uma estrutura familiar 
envolvida, que passa por estupidificar a audiência, com o 
público-alvo na casa dos 65 anos). O designer vai desabafando, 
afirmando em última análise que “— As pessoas têm noção de 
que o designer espera pelos textos e pronto…”. No entender do 
designer, o projeto seria bastante enriquecido e aproveitado o seu 
potencial se fossem introduzidas rubricas capazes de permitir 
novos discursos visuais, como infografias ou short stories visuais 
que estimulassem o interesse do público na revista. É o seu olhar 
de designer que acaba por estar mais atento a esses pormenores 
(pelas suas palavras, serão tudo menos pormenores), talvez 
menos assinaláveis pelo público. Identifico, da parte de L.A., um 
sentimento de desilusão relativamente ao potencial por cumprir 
do projeto, sobretudo no que diz respeito ao lado formal da 
revista. É o próprio quem assume: “Eu recebo lá em casa uma 
revista, e nem leio aquilo, mas a revista parece-me muito bem! 
Bem cuidada visualmente”. O seu critério de qualidade é, por isso, 
eminentemente visual, por razões fáceis de perceber. O principal 
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problema de L.A. é que esse sentimento de “projeto por cumprir” 
acaba por não ser partilhado pelo cliente.
…
O trabalho é executado, hoje, a elevada velocidade. 
Os designers mostram pouca margem de tempo para dedicar a 
algumas conversas, e a execução acontece com uma velocidade 
assinalável. Não há conversas paralelas que possam evidenciar 
algum tipo de desperdício temporal. R.M. vai-se debruçando 
sobre a campanha do [canal TV]. Ao longo da tarde, J.S. vai 
acompanhando o trabalho de cada um dos designers. Procuro, 
cm a cm, ganhar o meu espaço enquanto presença tanto quanto 
possível, oculta, ao longo do dia de hoje. Não quero interromper o 
trabalho que vai sendo construído, nem ser interpretado como o 
“tipo que só faz perder tempo”. Mesmo num espaço fechado como 
o gabinete do L.A., onde J.S. se encontra a discutir algumas ideias 
sobre a presença de J.S. na [Bienal Ilustração], vou entrando de 
forma mais ou menos ligeira, com a sensação de que já não sou 
“estranho”. Embora tenha consciência de que a minha presença 
não é de modo algum isenta, parece-me que existe uma cada 
vez maior recetividade. J.S. tem esse lado, de “bom anfitrião”, 
“cavalheiresco”, que não exibe qualquer tipo de emoção negativa 
ao projeto de investigação, bem pelo contrário. É um papel, 
claramente, que o Diretor de Arte desempenha muitíssimo bem, 
exibindo uma generosa disponibilidade que já começo eu próprio 
a confirmar.
…
Não deixa de ser curioso que nos dispositivos de promoção do 
ateliê a identidade que passa para o exterior é a de J.S., muito 
embora dentro do ateliê permaneça a consciência de que no ateliê 
há espaço para uma identidade própria, individualizada. já por 
várias vezes detenho essa perceção entre o que é visto como o “eu” 
(cada designer individual) e o “nós” (a comunicação do ateliê).
…
Um episódio simples mostra o à-vontade no esquema de relações 
que é tecido no seio do ateliê. S.V., a gestora do ateliê, a quem 
cumpre distribuir o trabalho (juntamente com J.S.), entra no 
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gabinete do L.A. para partilhar episódios anedóticos. No entanto, 
muito “suavemente”, pergunta a L.A. se este não tem trabalho, a 
poucos dias de L.A. entrar de férias. Percebo que esta abordagem 
resulta de uma continuada relação entre as duas partes, na 
inteligência e experiência de S.V. a trabalhar com a equipa, que 
me parece bastante evidente.
…
A presença da responsável pela [Editora], cliente de vários dos 
projetos desenvolvidos pelo ateliê, parece transformar em absoluto 
a dinâmica existente no ateliê. A sua presença é pesada, assertiva, 
e o comportamento da equipa não escamoteia essa realidade. 
Comentários curtos à minha conversa, pequenos apontamentos. 
Também a minha observação, o meu “deambular” normal está 
posto em causa e decido mudar de estratégia. Sento-me no gabinete 
de L.A., procurando digitalizar materiais promocionais da empresa. 
…
J.S. aborda por telefone um cliente. O seu tom de voz parece 
procurar “seduzir” o outro. Mas apercebo-me de alguma 
insatisfação relativamente à forma como o trabalho parece ter 
surgido. Aparentemente, trata-se de um concurso público para o 
desenvolvimento de um livro lançado a vários ateliês de design, 
sobre o qual J.S. parece não estar absolutamente agradado.
…
Da segurança do gabinete de L.A., tento aperceber-me da discussão 
com a cliente, da [Editora]. S.P. está sentada, ao computador, 
enquanto que o Diretor de Arte a coordenadora da Editora vão 
discutindo pormenores sobre a publicação. J.S. parece construir 
esta relação alicerçada na sua experiência, na evolução do seu 
percurso profissional. A sua voz, para com a cliente, parece conseguir 
tranquilizá-la, assegurar-lhe que as estratégias que adota são as 
indicadas para o curso do trabalho. Ainda assim, J.S. parece nunca 
entrar em conflito aberto com a sua (aparentemente difícil) cliente. O 
seu tom é compreensivo e, até certo modo, manipulador…
…
Por volta das 19:30, o ambiente no ateliê, embora mais calmo, 
estava ainda longe do final. Enquanto L.A. fazia uma exportação 
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de um vídeo, E.G. prepara os materiais para uma conferência do 
[Dpto. Cultura], apenas mais um dos muitos trabalhos para este 
cliente. S.P., por sua vez, a outra dos designers ainda a trabalhar, 
mostrava-se visivelmente pressionada para dar por concluído 
um trabalho para a [Editora], o cliente que esteve todo o dia no 
ateliê. A responsável pela editora marcou uma forte presença 
ao longo do dia, criando uma atmosfera muito própria. Foi um 
episódio interessante para acompanhar, visto que a cliente tinha 
uma presença dominante no espaço, e um perfil que pode ser visto 
como difícil. Muito embora não tenha trocado impressões com J.S. 
sobre a cliente, a verdade é que muitos dos designers se mostraram 
afetados pela sua presença, assumindo de soslaio algumas 
dificuldades em trabalhar com ela. S.P., a designer responsável pelo 
desenvolvimento desta coleção, acaba por ser a pessoa que maior 
pressão sofreu hoje. Os dois primeiros volumes da coleção têm 
que seguir hoje mesmo para produção, mas só ontem chegou esta 
informação ao ateliê.
…
A cliente já não está presente e o ateliê parece voltar à normalidade 
das suas relações. Sentado à mesa de reuniões, J.S. vai desenhando 
flores para integrar num projeto, num gesto que suscita uma troca 
bem disposta de mensagens entre E.G. e o Diretor de Arte. É 
notório algum do confronto geracional entre o líder do ateliê e a 
sua equipa. Mais rotinados com o uso do computador, E.G. refere 
que só J.S. e R.B. detêm competências ao nível de desenho, que 
suscita uma troca animada de ‘piropos’ entre E.G. e J.S. A perceção 
com que fico é a de que esse género de tarefas acaba por ficar 
dependente de J.S., mesmo em momentos nos quais o designer 
gostaria que a sua equipa tivesse um outro tipo de autonomia…

Quinta-feira, 15 março 2012
Ateliê de Coimbra

Chego ao ateliê às 14:00. Apenas C.A. e A. estão na empresa e, 
pouco a pouco, vão chegando outros elementos da equipa. Sou 
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imediatamente avisado por A.: hoje não é um dia fácil. Todos estão 
cheios de trabalho graças a 2 exposições mais urgentes, que deverão 
estar prontas o mais depressa possível. 
…
A., desde logo, comunica-me que estão a ter muitas dificuldades 
com um dos clientes, o [Grupo]. É rápida, no entanto, e ao 
contrário do que normalmente acontece, a dizer-me simplesmente 
que “temos formas diferentes de trabalhar”. A. tem headphones 
à cabeça, sinal claro para o exterior de que precisa da máxima 
concentração para resolver os problemas que tem em mãos tão 
depressa quanto possível. Percebo que grande parte da urgência, 
neste momento, prende-se com essa dificuldade de preparação 
das exposições, e importa perceber quais os principais desafios 
que um projeto deste tipo acarreta. 
…
Procuro aproximar-me de A.S., que entretanto chega ao ateliê. 
Imediatamente, mostra o quão desconfortável se sente perante 
a minha observação, mas a pouco e pouco vou conseguindo 
conquistar território. O seu trabalho, neste momento, concentra-se 
no desenvolvimento do portal online para o [Museu].
…
A derrapagem dos prazos e a dificuldade em encontrar alguma 
margem de manobra é a mensagem que R.Mq. discute com 
um fornecedor, por telefone. O seu tom é calmo, dócil, mas 
simultaneamente assertivo. Procura tranquilizar quem está do 
outro lado de que consegue assegurar a qualidade do trabalho, 
pedindo de certo modo um voto de confiança para o papel que 
desempenha. 
…
Por telefone, R.Mq. troca impressões com A.Silva acerca de um 
trabalho adaptado pelo cliente, originalmente criado pelo ateliê. 
R.Mq. não para de sorrir em relação aos materiais produzidos e não 
intervenho. Noutras circunstâncias, procuraria “meter conversa” 
para tentar perceber o que teria acontecido, qual a perceção da 
designer perante a situação, etc. Mas procuro cumprir um papel 
diferente, desta vez, estando mais isento. Talvez seja um bom dia 
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para obter uma perceção menos “contaminada” com a minha 
presença, dada a ‘velocidade de execução’ que é pedida à equipa de 
designers, hoje. 
…
Vou-me apercebendo de uma chamada telefónica de A.M., que 
procura dialogar com um parceiro do ateliê a melhor forma de 
desenvolver uma proposta para o cliente. É notória uma das 
dificuldades enunciadas por A.M. na negociação, na necessidade 
que existe em assumir perante os clientes uma postura profissional, 
não cedendo perante algumas exigências do cliente. A postura do 
ateliê é coerente, desde o início do meu acompanhamento: quer 
A.M. quer J.B. acreditam numa missão didática que a empresa 
detém perante a inexperiência ou o desconhecimento dos clientes. 
…
J.B. é agora solicitado pela equipa para tomar algumas decisões 
sobre os trabalhos em curso. É dos poucos momentos, ao longo 
da minha presença na empresa, que tenho a perceção deste 
tipo de momentos. Acredito que tenho assistido, sobretudo nos 
períodos da tarde, a momentos que J.B. utiliza para se recolher no 
seu gabinete, ‘distribuindo’ as tarefas pelos elementos da equipa 
da parte da manhã. Talvez amanhã seja interessante perceber 
isso mesmo, uma vez que estarei logo desde as 9. J.B. não chega 
a sentar-se ao lado da sua equipa, funcionando como elemento 
‘volante’ de direção estratégica. O seu acompanhamento, embora 
aparentemente curto, parece resultar desde logo, deixando ao 
designer a tarefa de continuar o trabalho no seguimento das 
instruções do líder’. 
…
Hoje, pela primeira vez, vejo A.M. e J.B. discutirem alguns 
pormenores sobre o desenvolvimento de um determinado 
trabalho. Tenho a perceção de que, normalmente, os sócios 
procuram recolher-se para discutir detalhes mais sensíveis, mas 
não parece que esta seja uma dessas situações. A situação em 
causa prende-se com o desenvolvimento do vídeo institucional 
(genérico do filme) e, uma vez mais, A.S. interrompe o 
desenvolvimento do site para o [Museu]. É a própria quem me 
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confidencia que este projeto tem já um tempo de desenvolvimento 
longo, constantemente interrompido e passado “para o fim da 
pilha”. Este será um projeto para o qual nem o ateliê nem o cliente 
terão ‘a pressa’ necessária para dar continuidade ao projeto. 
…
O ambiente está, de facto, diferente. Mais dinâmico, mais agressivo, 
até. Importa perceber como interpreta a equipa este ritmo, de que 
forma é percecionado. J.B., enquanto conclui a sua apreciação 
global pelos trabalhos em desenvolvimento, aproxima-se de A. 
para perceber o ponto de situação do trabalho. Pergunta-lhe se tem 
mais trabalho para desenvolver, e rapidamente ordena a A. para 
lhe enviar os ficheiros com o trabalho em curso, para que o próprio 
conclua essa tarefa. Como interpretará A. esta decisão? Parece, 
à primeira instância, algo transtornada por ter que abandonar 
essa tarefa a meio, para além de que terá de responder a eventuais 
dúvidas que o seu líder rapidamente coloca. No entanto, vejo-a 
conformada com esta rápida alteração da sua agenda, numa 
mutação que parece acontecer com regularidade. A. começa a 
evidenciar com maior veemência os sinais de stress. Foi ela mesmo 
quem, logo ao início da tarde, referiu estar assoberbada com 
trabalho. O stress é gerido de um modo diferente pelos colegas, 
mais invisível, não deixando transparecer esses mesmos sinais de 
tensão, pelo menos hoje. O trabalho para o [Grupo] mostra que 
esta é uma das tarefas disruptivas para a designer, mais habituada 
a um trabalho de pormenor, de atualização de dados, de detalhe. 
Também A.M. se mostra visivelmente stressado, deambulando 
entre os pisos do gabinete a uma velocidade assinalável. Daqui de 
cima, o piso de baixo parece um outro universo. 
…
Há mais uma vez comentários entre as duas ‘equipas’, designers 
e gestores, sobre as ferramentas de gestão adotadas pelo ateliê. 
Claramente, este é um desígnio da empresa que pertence 
por completo ao domínio e A.M., que dita essas ferramentas 
como alicerces estratégicos para o que considera ser o bom 
funcionamento do ateliê. 
… 
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Aligeirei um pouco a minha presença com a equipa, deambulando 
pelo piso de cima. Tenho a tendência ‘natural’ (diria) para me 
deixar estar neste piso. Terei que fazer um forcing para estar 
também no piso de baixo, falar com a parte administrativa da 
empresa, uma das rodas dentadas do coletivo. 
…
Embora o ambiente pareça mais calmo, nesta fase, continua a ser 
um dia visivelmente agitado para o ritmo quotidiano da empresa. 
São várias as exposições em curso que o ateliê está a desenvolver, e 
a pressão para a conclusão dos trabalhos com o tempo adequado à 
sua produção é grande. 
…
Procuro aproximar-me aos colegas “do piso de baixo”. O acesso é 
fácil, e saio com C.A. e A.Silva para a pausa do cigarro. Embora sinta 
que o diálogo é fácil com estes elementos da equipa, sinto-me com 
alguma dificuldade em retirar dos seus testemunhos apontamentos 
com valor acrescentado para o projeto. Em grande medida, o seu 
trabalho sofre de uma grande dose de invisibilidade, detendo 
uma presença mais ou menos ‘difundida’ na gestão do trabalho 
desenvolvido no ateliê, no sentido em que parece omnipresente, 
afetando toda a atividade profissional. São estas funções burocráticas 
que constroem muito do espaço de negociação que se estabelece 
como território de desenvolvimento dos projetos de design. 
…
J.B. partilha peripécias com R.Mq., dos tempos como técnico 
superior da função pública. Uma vez mais, o episódio evidencia 
a forte personalidade de J.B., que revela não ter o perfil para 
“acatar e seguir ordens”, no sentido literal do termo. Não 
consigo abandonar essa conceção de um líder introvertido, 
de personalidade “difícil”, que parece por vezes não confiar na 
sua equipa (em alguns elementos?), ao ponto de pedir para lhe 
enviarem um projeto a meio para que ele o possa concluir. Para 
mim foi bem claro que esse pedido surgiu por não estar agradado 
com o rumo que a designer estaria a dar ao projeto, uma das 
colaboradoras de longa data do ateliê, visivelmente incomodada 
com o sucedido. 
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…
Ao final do dia, o ambiente é positivo e descontraído, mesmo com a 
pressão eminente de alguns projetos. Divertimo-nos com uma série 
de episódios com “coisas das agências”, troçando do léxico utilizado 
(brand managers, brand activators, strategic planners, and so on…)
e sobre o “Filho da Pub”, o programa de TV da com publicitários a 
renovar a imagem gráfica de pequenos negócios.
…
As preocupações de A.M. em relação à dinâmica empresarial 
experienciada. A.M. é o coração profissional da empresa. A 
sobrevivência do trabalho do estúdio passa por saber lidar 
com as dificuldades comerciais e com a vida do ateliê como 
empresa. A.M. queixa-se de que nunca tiveram tanto trabalho 
mas, simultaneamente, a empresa sofre problemas crescentes de 
tesouraria, em consonância com o cenário económico que serve 
de pano de fundo para o país. A produção de artefatos visuais 
será apenas uma das muitas competências a assumir pelo ateliê 
de design gráfico, e o testemunho de A.M. comprova-o. O ateliê 
terá que assumir a sua vertente de problem finder, como refere 
Paola Antonelli, articulando essa vertente com a sua índole 
original de visual problem solvers. A capacidade de R.Mq. — e 
dos seus colegas designers — para tentar construir e delinear uma 
exposição, recorrendo à experiência profissional e a necessidades 
de configuração espacial é um exemplo desse know how profissional 
que o ateliê não poderá perder. O ateliê precisa disso mesmo, desse 
híbrido de perfis profissionais. Por seu lado, mesmo no discurso 
com A.M., que se assume como delegado comercial da empresa 
(em articulação com a função de gestor de projetos), entendo que a 
sua estratégia não tem sido agressiva, do ponto de vista comercial. 
Os novos clientes chegam ao ateliê através de um follow-up (novos 
trabalhos do mesmo cliente), através do testemunho de clientes 
anteriores ou identificando no perfil do ateliê o perfil adequado 
para levar a cabo o projeto. 
…
Saio por volta das 18, numa corrida para apanhar o expresso, 
numa ação que se começa a tornar rotina. Começo a sentir ter 
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as condições para desenvolver este trabalho no seio do ateliê, 
evidenciando-me como um elemento ‘normal’ neste quotidiano. 
R.Mq. diz-me “epá, devias vir mais vezes”, numa recetividade que 
me vai transmitindo confiança e segurança para o trabalho em 
curso. A experiência de acesso ao líder do Ateliê de Coimbra, J.B., 
é também ela alvo de reflexão e, embora não seja simples (longe 
disso…), é muito rica. À saída do gabinete, mal deu para perceber o 
seu “até amanhã”.

Sexta-feira, 16 março 2012
Ateliê de Coimbra

Chego ao ateliê por volta das 8:45. Ainda ninguém chegou. A. é a 
primeira a chegar, pouco depois das 9. Bem disposta, começa desde 
logo a ‘ganhar velocidade’ a falar sobre o trabalho em curso, com 
especial destaque para a exposição de arte do [Museu Nacional] no 
[Centro Comercial]. Ontem mesmo, A.M. falava do quão pequena 
é a exposição (ocupará cerca de 10m2) para o trabalho tortuoso que 
está a gerar no seio do ateliê. É um trabalho envolto em problemas, 
em negociações, com vários agentes: o departamento de marketing 
do [Centro Comercial], o Cliente ([Museu Nacional]) e o ateliê: “A 
gaja é que mandou por isto assim e agora não gosta!”, diz A. Reflete 
bem a dinâmica de um projeto cheio de contrariedades, num “para/
arranca” que só termina quando o evento tiver lugar. 
…
A chegada de cada um dos elementos do ateliê faz-se de um modo 
lento, com boa disposição. Há tempo para breves conversas, 
enquanto se vão tirando os primeiros cafés do dia. D.S. e J.B. 
conversam sobre tatuagens, e o designer exibe a perna esquerda 
completamente tatuada. É uma peça que reflete bem a sua 
personalidade enquanto criativo, num perfil bem diferente do que 
acontece com a maioria dos seus colegas do ateliê. 
…
Esta manhã acaba por evidenciar um começo do dia lento, 
compassado, num ritual cultural bem português. R.Mq., desde a 
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sua chegada, afirma ter sonhado com a compra de 2 imagens para 
um projeto. É o seu cérebro que parece não parar de pensar nas 
atividades em curso, nas tarefas a executar no seu quotidiano. 
…
A luz do ateliê é muito diferente, hoje. Não é só o dia que se 
apresenta menos solarengo. a manhã tem uma cor diferente, mais 
sombria do que o habitual. 
…
O trabalho com o [Grupo] causa uma série de reações em cadeia, 
no ateliê. O desagrado existente para com o trabalho a expor no 
[Centro Comercial], que acabou por ser desenvolvido a meias com 
uma agência de publicidade de Lisboa, tem um efeito negativo na 
dinâmica do ateliê. J.B. chega a afirmar não querer incluir o nome do 
ateliê na ficha técnica do projeto, assumindo não querer ter qualquer 
vínculo à iniciativa. A razão da discórdia centra-se no que consideram 
ser uma menor qualidade visual do trabalho da agência de Lisboa, 
num discurso visual que claramente não se coaduna com as soluções 
gráficas do ateliê. É uma linguagem gráfica que não agrada ao ateliê 
de Coimbra, que considera ter um trabalho de qualidade superior. 
Uma vez mais, o léxico típico das agências, marcado por anglicismos 
pomposos e arrogantes (brand managing, strategic brand planning, 
brand activism) é visto pelos sócios do Ateliê de Coimbra como um 
discurso oco, com pouca substância, e a sua utilização é satirizada pela 
empresa, num descrédito total pela produção gráfica e pela imagem 
estereotipada das agências do género. 
…
A.S. “queixa-se” de que não tem trabalho, mas A. apressa-se a 
arranjar-lhe tarefas para executar. É notória, em certa medida, 
alguma estagnação nas atividades de A.S. dado o seu perfil no 
seio do Ateliê. Julgaria, pelo domínio que afirma deter nas áreas 
da programação, interação e animação em Motion graphics, que o 
seu papel pudesse ser aproveitado de um outro modo, mas tal não 
acontece. E isso frustra-a, noto. 
…
J.B. chega ao ateliê por volta das 10:30. Não está bem disposto, e a sua 
impaciência ante o projeto para o [Centro Comercial] agudiza-se. 
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“Não quero ver nada nem ninguém”, diz a A.B. De gabardine verde 
escura e cachecol com padrão tartan, estilo britânico, J.B. evidencia 
toda a sua postura mais clacissista, de influências tipicamente 
britânicas. Rapidamente se recolhe ao seu espaço, e não fossem 
as breves trocas de palavras com os outros elementos da equipa, 
poderíamos assumir que nem sequer está presente no ateliê. Do seu 
computador, escutamos o inevitável sinal de arranque do mac, numa 
espécie de “Sinal de partida” tão familiar a quem trabalha com Macs. 
…
A.B. vai desenvolvendo algumas “monofolhas” de apresentação 
dos trabalhos do ateliê. Servirão, como me explicou no dia de 
ontem, para acompanhar as candidaturas públicas de um ateliê de 
arquitetura com quem o Ateliê de Coimbra colabora, procurando 
fundamentalmente a valorização da candidatura ao projeto. 
…
O silêncio do ateliê, causado pela imersão dos designers em cada 
uma das suas tarefas, é interrompido. “Estes gajos passam-se”, 
exclama R.Mq., num tom que já me acostumei a reconhecer. As 
expressões de R.Mq. são comuns nas referências a agentes externos 
ao ateliê, sejam fornecedores ou clientes, evidenciando algumas 
dificuldades na comunicação entre ambas as partes. São expressões 
recorrentes, de espanto, revolta ou incompreensão, num problema 
que parece demasiadamente evidente para poder ser ignorado. 
…
Não há música no ateliê. É estranho. De vez em quando, um 
apontamento fugaz jazzístico, proveniente do computador de J.B., 
denuncia a presença do diretor criativo no espaço e dá um toque 
de cor ao espaço. Isolados na companhia dos seus headphones, os 
designers não se afastam dos seus computadores, numa parceria em 
diálogo constante. 
…
O grafismo do Jornal Público, recentemente renovado, é motivo 
para uma troca de impressões. Os designers comentam alguns dos 
aspetos relacionados com as principais elementos da mudança 
de grafismo do Jornal: a Tipografia, a cor, o estilo fotográfico… 
D.S., face ao exemplo, fala sobre a relação que detém com o jornal, 
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assumindo a preferência pela edição em papel em detrimento da 
edição digital, em iPad. Curiosamente, associa essa preferência 
à sua condição profissional de designer, numa expressão que me 
pareceu muito curiosa: “Deve ser porque sou designer, mas gosto 
de ver isto impresso…” 
…
Vou acompanhando o trabalho de cada um dos técnicos, em pé, 
atrás dos seus postos. Imagino que a minha presença não seja 
fácil de assimilar, mas os designers parecem já ter perdido algum 
dos desconforto inicial. Interessa-me sobretudo perceber como 
funcionam com a máquina, como se relacionam com ela, num 
exercício que me é familiar. É curioso sentir, quando estou presente, 
algo aconteceu “fora” daquela relação entre computador e designer, 
como se tivesse perdido parte do processo criativo. Em trabalhos 
de alguns dos designers, essa ausência é evidente, como é o caso de 
D.S. Ali, a observação é impenetrável, impossível, e o olhar externo 
não parece conseguir captar a verdadeira essência desse gesto. 
Outros designers não chegam sequer a abandonar o seu posto, a 
companhia do seu computador, e a cadeia de processos mentais 
que vão desenvolvendo ocorrem de um modo silencioso. Todavia, 
o à-vontade com que lidam com a minha presença é assinalável. No 
ecrã, as decisões vão sendo tomadas, numa sequência de pequenos 
gestos, breves mutações. No final, são essas alterações minuciosas que 
farão a diferença do resultado final, num processo pleno de rigor, de 
gestos e de retrocessos, numa lenta evolução. Estou atrás dos postos 
de A.S., D.S. e A., onde me sinto mais confortável. Acompanhar o 
trabalho “do outro lado”, atrás de R.Mq. e A.B., é ainda difícil.
…
No piso -1, uma espécie de armazém do ateliê, consigo ter acesso 
a projetos mais antigos. Encontro também um scanner, que me 
permite digitalizar alguns documentos que ilustram a prática 
em design do ateliê ou ainda alguns artigos que, aqui e ali, vou 
encontrando, graças à completa biblioteca de que o ateliê dispõe. O 
scanner emite um som industrializado, um ‘varrimento’ familiar, 
que me leva a pensar até quando fará parte do dia a dia do ateliê 
de design. Este é um espaço frio e amplo, onde reside uma grande 
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parte dos vestígios materializados da prática do Ateliê de Coimbra: 
Os trabalhos antigos, armazenados em caixas de plástico; as placas 
de linóleo utilizadas na identidade da [Editora], esquissos, jogos 
tipográficos, papel vegetal e aparas de lápis… São apontamentos 
acolhedores, como se testemunhassem que aquela é uma prática 
tangível, e a sua presença diz-me mais que as fotografias publicadas 
no site.
…
Socorro-me do bloco de notas. Sempre que falham as “desculpas” 
para um contacto mais intimista, acabo por recorrer ao bloco de 
notas como uma estratégia de evasão, um “porto seguro” para a 
minha reflexão. O bloco ou o iPad, agente indispensável para me 
debruçar na complexidade das notas. No caderno, desenho um 
esquema mental da organização do ateliê. Este é um espaço bem 
diferente do ateliê de Lisboa e, sobre todas as diferenças, há uma 
diferença em concreto que dificulta o acesso ao próprio J.B., o 
responsável projetual do ateliê. O isolamento tem o efeito inverso 
do gabinete de L.A. em Lisboa. É intimidante e difícil de penetrar, 
um “espaço vital” no qual J.B. acaba por se recolher para desenvolver 
uma prática em design que articula o profissionalismo com a 
investigação. No piso de cima, onde se concentram os designers, as 
secretárias de trabalho surgem intercaladas com estantes de livros, 
naquela que me parece ser uma disposição intencional que motive 
a separação entre ilhas de trabalho. Da secretária de [Estagiário], 
o estagiário dinamarquês, é apenas possível contactar com os 2 
designers mais próximos, R.Mq. e A.B., e o contacto visual com a 
“fila da frente” permite o contacto apenas com D.S. 
…
Apercebo-me que no piso de baixo, J.B. e C.A., o programador e 
a funcionária administrativa do ateliê, respetivamente, acabam 
por partilhar episódios do quotidiano típicos do ambiente de 
escritório. A expressão parece aplicar-se de um modo muito claro, 
apesar de alguma liberdade de movimentos e do que aparenta ser 
um ambiente saudável, nos momentos que vou acompanhando. É 
uma atmosfera de escritório, administrativa, talvez mais distante 
de uma conceção estereotipada prevista para o ateliê de design 
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gráfico, com vestígios materiais de prática artesanal ou artística 
intrinsecamente caótica. Não é esse o espírito. 

Vou ainda com uma série de reflexões recentes, suscitadas pelos 
Encontros de Design de Lisboa. Compreender a relação que o ateliê 
desenvolve com a crítica em design gráfico seria um tema na linha 
do principal fio condutor dos Encontros, mas rapidamente percebo 
que este é um tema que passa bem ao lado do quotidiano da 
empresa. Poucos são os vestígios de uma reflexão crítica ao trabalho 
de design produzido no ateliê. O grande esforço de tradução textual 
do universo visual que ali se gera prende-se com a construção de 
uma memória descritiva para cada trabalho, de forma a conseguir 
publicar mais um desses projetos no portfólio digital da empresa, 
mas percebe-se que esse é um trabalho mais “forçado”, de cariz 
praticamente “obrigatório” para o desenvolvimento do currículo 
da empresa. Não deixo também de refletir acerca da materialidade 
que surge envolvida na publicação da memória do ateliê enquanto 
espaço de criação de design gráfico. Um pouco por todo o lado, 
os livros desenvolvidos pelos designers da equipa marcam a sua 
presença no ateliê, uma espécie de “manifesto visual” de uma 
determinada prática em design. Mas é no espaço digital, num 
site recentemente renovado, que o corpo de trabalho que ali é 
desenvolvido acaba por ganhar destaque. 

Tento compreender pela voz de A.B. qual a relação que surge 
estabelecida com J.B., enquanto responsável projetual. Sinto que 
o silêncio e a personalidade do líder acabam por me dificultar 
a tarefa de deter uma olhar mais próximo para com a relação 
que este estabelece. A.B. confirma de certo modo este perfil, 
afirmando que J.B. tem uma espécie de olhar “globalizador” para 
com o trabalho desenvolvido pela equipa, uma espécie de birds 
eye recorrente, que funciona sobretudo como etapa última na 
evolução do trabalho. 
…
Tento uma aproximação em diálogo mais intimista para com o 
designer. Falamos sobretudo de design, mas materializado noutro 
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tipo de objetos. O gosto pelos carro da Alfa Romeo, a paixão pelo 
Jazz e o conhecimento do mundo dos equipamentos de áudio 
permitem-me ter uma perceção da forma como J.B. vive, através do 
design. Percebo, por exemplo, pelo seu discurso, que a minúcia e 
força das suas convicções tipográficas acaba por ser acompanhada 
pelo sedutor design automóvel proveniente de Itália. 
…
Adiante, consigo finalmente “ganhar coragem” para me aproximar da 
área de trabalho de J.B., um espaço confortável, reservado e intimista. 
A pouco e pouco, apercebo-me dos pormenores: um poster de corpo 
inteiro, à esquerda da sua secretária de trabalho, promove o “espírito 
Apple” com um dos aforismas mais duráveis do legado de steve 
jobs: “Think different”. Na estante, os livros vivem acompanhados 
de algumas memórias de outros tempos: um computador mac LCA 
é exibido como um testemunho da experiência profissional de J.B., 
acompanhado de perto de um pequeno monitor de realização, 
também ele com uma função material relevante, no estabelecimento 
de umaa ligação à memória do percurso profissional do líder. Uma 
vez mais, são as linhas orientadoras da recente conferência em 
Design que tive a possibilidade de presenciar que servem de mote 
para o discurso, em particular a questão do texto crítico em design 
gráfico. Acima de tudo, move-me a curiosidade em perceber de que 
modo é encarado o texto crítico em design, mas J.B. não se alonga 
nos comentários. Para o designer, não faz sentido uma crítica em 
design senão devidamente assinada e publicada nos devidos media 
especializados, descredibilizando a blogosfera como veículo para a 
crítica em design. Deixo que seja J.B. a conduzir o discurso, a abordar 
os temas que mais lhe dizem respeito. Rapidamente, reforça aquele 
que entende ser o principal traço identitário do ateliê: a articulação 
entre o lado conceptual/projetual do ateliê e o lado organizacional/
de gestão, uma dualidade intrínseca no ADN do estúdio. Partilha, do 
mesmo modo, a forma como conseguiu ganhar notoriedade junto 
“de alguns amigos arquitetos – que assegura tratarem mal outras 
práticas projectuais que não a sua, como a engenharia e o design 
gráfico – que mal sabiam que fazíamos projetos de sinalética. O quê? 
J.B.?! Pensava que ele só fazia uns livros porreiros…” O designer 
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insiste, neste e noutros episódios, que o sucesso da sua prática está 
intrinsecamente ligado com “o andar de baixo”, o departamento de 
gestão liderado por A.M., numa apreciação genuína do trabalho do 
colega e sócio A.M., fator-chave para o sucesso e a sobrevivência do 
ateliê enquanto empresa. 

Quarta-feira, 21 março 2012
Ateliê de Lisboa

Adobe took my milk money, de Paul Sahre. Enquanto viajo, vou 
procurando deambular pelos diversos blogues que assino, na sua 
maioria relacionados com design gráfico. O poster, publicado 
no número 20 da revista GRAPHIC, da autoria de Paul Sahre, 
patenteia uma agenda social por parte do designer, aludindo aos 
valores cobrados pela massificação do uso da Adobe e dos seus 
produtos. Dar com este trabalho recorda-me que a reflexão sobre 
as ferramentas não pode ser relegada para um plano secundário, 
dado o seu cariz no seio do ateliê. Dada como adquirido. Por isso 
mesmo, hoje importará mapear de uma forma mais intensiva 
as principais ferramentas utilizadas pelos designers do ateliê, 
com a perspetiva de os levar a refletir acerca da cooperação com 
esses agentes. Por sentir que uma questão direta sobre o tipo de 
software utilizado poderia ser mal compreendida, vista como banal, 
vou procurar registar as experiências que observo sem invadir, 
enquanto ’puxo’ a conversa para tópicos relacionados com essa 
massificação das ferramentas.
…
À chegada ao ateliê, por volta das 14.30, avancei para a sala 
secundária, o espaço normalmente ocupado por S.V. e J.S. É uma 
sala com inúmeros livros, em estantes que vão do chão ao teto. 
Na mezzanine, mais livros. O cenário não é diferente da primeira 
vez que entrei neste espaço, mas parece que cada vez existem mais 
livros. Todos antigos, é a sensação com que vou ficando. J.S. chegará 
entretanto de Itália, onde acompanhou a representação portuguesa 
da Ilustrarte, um projeto no qual as fronteiras entre o ateliê e o 
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cliente muitas vezes surgem diluídas. Começo por tentar perceber 
qual o ponto de situação do ateliê, neste momento, ao nível da 
distribuição do trabalho. S.P., com o tempo contado com as coleções; 
E.G. compensa o trabalho de L.A., de férias, na manutenção do site 
de [Bienal Ilustração] e na preparação de uma proposta a concurso, 
desenvolvida pelo ateliê; R.B. ocupa-se com os projetos que vão 
surgindo do [Dpto. Cultura], que lhe costumam estar entregues 
trabalhar; R.M., por último, desenvolve a [Revista]. S.V. conta-me 
que esta fase é uma fase de antecipação de uma grande tarefa que 
está praticamente a chegar: o trabalho para as festas de Lisboa. 
Quando vier para o ateliê, o trabalho deverá marcar grande parte do 
quotidiano de R.B. e R.M., podendo eventualmente envolver E.G. 
Acredito que esteja daqueles trabalhos que requer um esforço em 
equipa, muito mais do que outros projetos desenvolvidos no ateliê.
…
Falo sobre a presença de J.S. nos media, nos últimos tempos. S.V. 
começa por revelar a sua frustração relativamente à reportagem do 
Jornal Público, que se debruçou na [Revista], mas não teve uma 
única referência ao ateliê. Aborda questões de tesouraria e do lado 
antitéc. de J.S. Apesar da dinâmica de proximidade imposta pelo 
ateliê, identifico em S.V. uma ligação muito forte com J.S.
…
Quando ‘salto’ para o lado dos designers, o ambiente é 
estranhamente silencioso. Não que o silêncio seja estranho no 
ateliê (desde o início que o próprio J.S. me referiu isso ser normal), 
mas porque ainda sinto dificuldades em pensar neste espaço como 
um cenário silencioso. Na minha imagem, a exuberância gráfica 
viria acompanhada de um contexto também ele exuberante, mas 
tal não acontece. O que damos conta é de um ambiente altamente 
produtivo e silencioso, com a exuberância a saltar para os artefatos 
produzidos pelo ateliê. Criatividade rentabilizada ao máximo, 
penso, sem espaço para grandes ‘desperdícios’ energéticos.
…
Também C.R. está pelo ateliê. Vai recorrendo aos livros, tal 
como R.M., para explorar soluções visuais, para despoletar a sua 
criatividade, num trabalho silencioso e pouco exuberante. Ao 
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fundo, tocam Kings of Convenience, numa presença muito ténue, 
quase silenciosa. Já se ouve, na outra sala, a voz de J.S., que parece 
estar a falar com um cliente. O Diretor de Arte não parece parar 
nem por um minuto, num ritmo de trabalho exigente e ‘maníaco’ 
como diria o próprio. A sua chegada tem o poder, como sugere 
S.V., de “desestabilizar” o ambiente do ateliê, conferindo-lhe uma 
emoção e um carinho muito próprios. 
…
— “porque é que as imagens não estão na parede? já deviam 
estar… Se eu as visse na parede até ia chegar com outro ar…sei 
lá…” são o género de expressões que vou identificando no Diretor 
de Arte. R.M., de imediato, procura ganhar desde logo a atenção 
do seu superior, para que consiga resolver uma série de problemas 
no desenvolvimento em curso de uma Revista. Numa primeira 
instância, R.M. refere não ter uma determinada imagem para 
desenvolver o trabalho (trata-se de um retrato especifico de um 
humorista nacional, para uma peca onde constam 7 humoristas 
convidados), assumindo que esse e outro detalhe lhe estão a atrasar 
o trabalho. J.S., num tom meio irónico, acaba por perguntar “mas o 
que é que te está atrasar nisso? Já contactaste o fotógrafo?”. O sinal 
para que R.M. pudesse tomar iniciativa era claro, seja para abordar 
diretamente o fotógrafo ou o editor, por forma a cortar textos 
demasiadamente longos. De imediato, mesmo antes de concluir 
o raciocínio, J.S. repara num pormenor gráfico de um título, 
sugerindo uma correção rápida. Este tipo de perceção no imediato 
são recorrentes em J.S. Quer com R.M., quer com qualquer outro 
dos designers, é pela rápida intuição e capacidade de observação 
ao pormenor que J.S. identifica os problemas, sejam eles de ordem 
gráfica ou de ordem textual. É uma forma de controlo/direção por 
tutoria, no que me parece ser um processo constante de ensino 
e aprendizagem. É percetível no próprio J.S. o “gozo” que retira 
da aprendizagem que vai fazendo, na evolução tecnológica, na 
descoberta de uma nova referência, etc. 
…
As estratégias que o líder projetual utiliza para se relacionar com 
a equipa são velozes, numa espécie de quick decision. O acesso 
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aos trabalhos é disponível, espontâneo. É ele, ainda assim, quem 
detém a decisão final e absoluta sobre o trabalho, mesmo em 
pormenores que poderíamos considerar por vezes mais mundanos, 
menos necessários para o líder. J.S. vai sendo solicitado por cada 
um dos designers para tomar decisões rápidas sobre os trabalhos 
em curso, mas S.V. apressa-o. Já está atrasado para a reunião da 
Agenda de Lisboa do próximo mês, e o tempo não perdoa. Com 
C.R., J.S. vai abordando questões relacionadas exclusivamente com 
a [Coleção Livros Designers]. Numa reunião entre C.R. e a cliente, 
percebo que surge a ideia de se implementar um expositor para o 
lançamento do livro, uma estrutura tridimensional para conferir 
outra “pompa” ao evento. No entanto, J.S. é perentório em afirmar 
que muito embora esse serviço possa não ser cobrado pelo ateliê à 
cliente (leia-se, o design do suporte), não faz qualquer sentido ser o 
ateliê a suportar esses custos de produção, dando instruções claras a 
C.R. para proceder com base nessa matriz de valores. R.B., por sua 
vez, intervém na conversa sugerindo um novo modelo de expositor, 
uma nova solução, para que seja possível criar algum impacto na 
exploração desta plataforma. Proativo e não tão conformista.
…
O ambiente respira alguma calma, ao longo do dia de hoje. Mais calmo 
que o normal. O silêncio promove a concentração de cada um, no seu 
computador, numa prática que embora se possa afirmar como coletiva 
(trabalham no mesmo ateliê) é um exercício de criação praticamente 
individual, que se rompe apenas com a intervenção opinativa do líder 
ou com alguma sugestão breve de algum dos colegas. Vou apreciando 
a forma como R.M. trabalha. Acompanhada dos esquissos de J.S., R.M. 
utiliza estas folhas A4 deixadas pelo líder como importantes guias 
de todo o trabalho, seguindo-os com rigor. Procuro recolher estes 
vestígios materiais, que evidenciam uma forma de comunicação do 
chefe com a equipa, juntamente com algumas das brochuras lançadas 
para a exposição de [Bienal Ilustração] e com um portfólio impresso 
em papel, que conta já com alguma desatualização.
…
M.A.  chega ao ateliê, a meio da tarde. Ainda não percebi na 
totalidade a sua função na empresa, mas percebo que estará 
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de algum modo ligada à [Dpto. Cultura], no desenvolvimento 
dos materiais para as festas de Lisboa. Dá-me a entender que 
o seu papel se situa num híbrido entre o designer e um tipo de 
‘profissional de comunicação’, alguém que articula outras funções 
na ligação entre o ateliê e o cliente.
…
Apercebo-me de como os designers se vestem. Enquanto que R.B. 
se apresenta de um modo sempre muito comum (jeans, sapatilha, 
camisola), E.G., R.M. e S.P. vestem-se de uma forma diferente, um 
misto criativo entre o revivalismo (por vezes, com lenços, xailes, 
tecidos com padrões florais) e o funcionalismo (leggings, camisolas 
largas). Em R.M. destacam-se, desde que estou presente no ateliê, 
os seus óculos marcadamente retro, de grandes lentes e hastes 
castanhas). Os collants coloridos (embora hoje sejam de cor negra), 
as peças ornamentais de outro e o seu penteado são também eles 
sinais de um estilo urbano, trendy, equiparado ao fino bigode de L.A., 
de um digníssimo dandy alfacinha. 
…
O tempo vai permitindo uma conversa mais fluída e informal. 
Um tópico tão banal como as bolachas existentes no ateliê, e 
que dividem as preferências do grupo, remete-nos para o nosso 
imaginário de memórias infantis. De conversas sobre bolachas 
passamos para outros pratos, até aos hábitos vegetarianos de S.P. Só 
R.B. está mais distante da conversa, concentrado no seu trabalho.
…
Ao final do dia, falamos sobre televisão e sobre o recente programa 
de tv do ‘filho da pub’, com emissão na SIC radical, uma nova 
abordagem aos formatos de televisão mais esgotados de programas 
como o ‘querido mudei a casa’ ou ‘extreme makeover’. Com uma 
pitada de cinismo, R.B. admite achar o programa muito cheio 
de artifícios televisivos, viciado do discurso das agências, da 
publicidade, desacreditando os conteúdos televisivos e acusando 
a falta de exigência editorial do programa. Na sua secretária, uma 
cópia do livro ‘just my type’ suscita uma última conversa. Ao falar-
lhe que eu próprio tenho uma edição do livro, embora diferente 
da que vejo na secretária de R.B., a sua abordagem imediata 
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é pesquisar na internet essa diferente edição, quase de forma 
instintiva, por reflexo.
…
Ao início do trabalho de campo de hoje, vinha com a intenção 
de refletir um pouco sobre as ferramentas utilizadas no decurso 
da atividade em design gráfico. O software da Adobe domina de 
um modo avassalador, com todos os designers a trabalhar no 
mesmo conjunto de software. E.G., que percebi estar a trabalhar 
em Quark, rapidamente clarificou que só estava a trabalhar 
com aquele programa por se tratar de um ficheiro mais antigo, 
afirmando ‘detestar a aplicação’: “É confusa, é diferente…detesto!”. 
A sua falta de ritmo para com o programa é notória, sinal de um 
maior conforto com as aplicações da Adobe. A impaciência e o 
desconforto em trabalhar com esta aplicação menos comum é, 
também, bastante evidente.

Quinta-feira, 22 março 2012
Ateliê de Coimbra

Já no ateliê, por volta das 14. Em dia de greve geral, as ruas parecem 
ter o mesmo movimento do costume. O ambiente é calmo, como 
habitual, com pouca interação entre os diferentes elementos do 
ateliê. Importa perceber se existem novos projetos a desenvolver 
por parte da equipa, permitindo uma noção mais completa sobre 
o ritmo de trabalho da empresa. Sinto que o ambiente acaba por se 
manter idêntico, projeto após projeto. Embora seja uma perceção 
falaciosa da minha parte, acredito que a dinâmica dos projetos 
possa passar despercebida, oculta. Tudo acontece no computador, 
num processo individual. Há pouca partilha, pouca interação entre 
os designers, pouca troca de saberes. É frequente o sentimento de 
que muita da eventual reflexão sobre a prática em design acaba 
por ser pouco compreendida, sem se perceber muito bem qual o 
interesse. Apesar disso, são frequentes os momentos nos quais os 
designers me perguntam se o estudo corre bem, se há diferenças 
entre ateliês, como é do ‘outro lado’, etc…
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…
A.Silva vai deambulando pelo ateliê, simplesmente a arquivar 
papéis num dossier. O tempo e o ritmo são lentos, sem grande 
pressa, com um ambiente relativamente descontraído. Parece que 
nada acontece, de visível, de tangível, mas o ritmo não é estranho 
aos profissionais do ateliê. não consigo, no entanto, deixar de 
sentir que há uma pressão constante no ateliê, sobretudo pelos 
testemunhos que vou recolhendo de um modo esporádico. 
Também aqui se torna mais difícil abordar o líder projetual do 
ateliê. Ao chegar, não consigo perceber se está ou não na sua 
secretária, visto não haver contacto direto com o seu ambiente de 
trabalho. É uma aproximação sempre mais difícil, esta, muito mais 
que no ateliê do próprio J.S., em Lisboa. 
…
Estamos já bem dentro da tarde de 5ª, e começo a perceber a 
voz de J.B. a entrar no ateliê. O som não deixa grandes dúvidas. 
Num tom alto e irritado, começo por perceber expressões como 
‘experiência’ e ‘a gaja acha que sabe disto’. A razão do conflito 
torna-se mais evidente: J.B. tem um confronto com a cliente, 
uma das representantes da [Editora], porque não parece haver 
concordância com a proposta do ateliê para um ‘manual de estilos’ 
de um livro, um conjunto de regras a seguir pelos paginadores 
contratados pelo [Editor]. Sob a supervisão de J.B., uma aluna 
da Faculdade desenvolveu o projeto gráfico, indicando uma 
grelha tipográfica e um manual de estilos, no qual são definidos 
aspetos como a dimensão e o entrelinhamento tipográfico. Numa 
primeira proposta, o bloco de texto principal era composto por 
textos em 10. 5 pt. No entanto, a cliente considerou o tipo de letra 
demasiadamente pequeno, exigindo uma nova proposta. Por 
forma a conseguir responder ao pedido da cliente, J.B. avançou 
com uma solução que consistia no aumento da mancha de texto 
para 12 pt, o que voltou a não agradar à cliente. Desta feita, o texto 
apresentava-se demasiadamente grande. É este o ponto de rutura 
para o responsável projetual, que não esconde a sua impaciência 
perante este tipo de intromissão, perante o que considera ser uma 
ousadia e uma afronta. J.B. não contempla que a cliente discuta as 
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suas opções, a sua experiência profissional. Não admite a discussão 
e os seus desabafos são partilhados em viva voz no ateliê. A.M., 
com pouca margem de manobra, vai-se afastando ligeiramente, 
embora pareça não querer intrometer-se na expertise do líder 
projetual. No entanto, não deixo de pensar: como é que A.M. lida 
com este confronto? com esta forma de negociar o trabalho? A 
verdade é que não deverá gostar, penso. Mas A.M. sempre assumiu 
não envolver-se com questões de design, numa postura que parece 
assumir neste mesmo caso. “Agora faço o quê? testo a 11pt, a 11. 
5? Era o que mais faltava, não?”, continua a balbuciar sozinho… 
“Aquilo está bem! Eu acompanhei o trabalho da aluna, aquilo está 
perfeito. Exatamente como nos livros (teoria)!”, fala-me. Não deixo 
de pensar no quão interessante é este episódio, na forma como J.B. 
responde. Se, por um lado, noto alguma teimosia a mais para com 
esta situação, arrogância até, por outro lado a confiança emitida 
por J.B., no desenvolvimento da sua prática, e a segurança da sua 
experiência adquirida são valores acrescentados para o ateliê, 
com orgulho patente no seu trabalho. Se J.B. cedesse, perante este 
pedido, como reagiria num próximo pedido, numa próxima ordem? 
‘Só cede quem tem algo a temer, quem é inseguro’, penso? Não é 
uma situação tão fácil de resolver como parece. Há neste episódio 
uma outra realidade, com a qual ainda não me tinha deparado: J.B. 
assume ter deixado a aluna desenvolver o projeto, à semelhança 
de outras colaborações provenientes do seio da faculdade. Julguei 
que colaborações com agentes externos se cingiriam à aquisição de 
novas competências, de novos sub-domínios do design gráfico, mais 
afastados do know how do ateliê – como trabalhos relacionados 
com motion graphics, aplicações interativas ou a animação — mas a 
verdade é que neste projeto houve um envolvimento da aluna num 
saber dominado pelos elementos da equipa de designers do ateliê. 
Alguns, inclusive, que têm vindo a revelar (mais pela sua linguagem 
corporal do que pelas suas palavras) alguma “contenção” da sua 
capacidade criativa. Será esta uma opção estratégica casuística, 
esporádica? Ou revela uma intenção a longo prazo para cortar com 
alguns dos elementos da equipa? E o que sentirão os designers do 
ateliê perante esta situação?
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…
O ambiente parece mais calmo, agora. A.M. discute o 
desenvolvimento de uma nova proposta para o [Museu] que se 
deverá materializar em livro. Os folhetos, argumenta A.M., embora 
talvez pudessem ser mais adequados à função comunicacional 
deste objeto, poderão ser mal interpretados, desvalorizados, 
e diz ser importante evitar cair nesse erro. Luta-se para não 
deixar cair uma ligação forte ao livro, ao objeto impresso, não só 
pela sua adequabilidade a determinadas funções, para as quais 
os dispositivos multimédia ainda não conseguem responder 
com eficiência, mas também pelo valor acrescentado que a 
materialização em livro proporciona. É esse, aliás, o principal 
domínio de conhecimento do ateliê, e uma considerável parcela 
do rendimento da empresa, mesmo que o trabalho envolto na 
organização de exposições, sinaléticas ou identidades corporativas 
possa ter assumido alguma preponderância nos trabalhos 
desenvolvidos pela empresa. 
…
A. continua com problemas no desenvolvimento de uma 
exposição do [Museu Nacional] para o [Centro Comercial], numa 
negociação que comecei a acompanhar desde há praticamente 
2 semanas. A exposição, embora ocupando uma presença 
humilde, quer no espaço do [Centro Comercial], quer na 
representatividade do trabalho do ateliê, revela-se uma verdadeira 
dor de cabeça para os principais envolvidos: A.M., J.B. e A. O 
trabalho tem já uma série de evoluções: desde a colocação das 
marcas institucionais em várias posições no suporte, a aprovação 
dos materiais e o retrocesso na decisão final; a negociação 
com as várias partes envolvidas: o cliente [Museu Nacional], o 
anfitrião [Centro Comercial], e a sua máquina de marketing e 
outro prestador de serviços de design, a [agência de publicidade]. 
O trabalho, como resultado final, revela-se caótico, com 
comunicações dissonantes e várias manipulações do conteúdo, 
inviabilizando quaisquer hipóteses de criar uma comunicação 
sólida, coerente e eficaz, aos olhos do ateliê. “Nós nem assinamos 
isso”, diz J.B. a A.M., que reponde já ter perdido a paciência e 
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desistido de apelar ao que considera ser bom senso. São conflitos 
que o ateliê gostaria de evitar, seguramente, mas a ideia com que 
fico é que este tipo de problema tende a agudizar-se, a aumentar. 
Já lá vai o tempo em que o trabalho era entregue às mãos do 
especialista, penso.
…
A discussão de há pouco parece não ter ficado concluída… “Eu 
tenho standards! Se não estou aqui a fazer nada, vou vender 
bananas! O texto estava a 10.5 e mudámos para 12! O que é que ela 
quer?!Ela que escolha daquelas duas versões que estão corretas. Se 
ela tiver problemas que fale comigo”…
…
São poucos os momentos, ao longo da minha presença no ateliê, 
que consigo estar com J.B., num acompanhamento mais próximo. 
A verdade é que J.B. se recolhe, se isola, muito frequentemente, 
dificultando uma perceção que permita um acesso mais intimista. 
…
É chegado o momento de discutir, por telefone, com a [Editora], 
um foco principal de controvérsia desta tarde… Nada altera 
na postura de J.B., mesmo no contacto direto com a cliente. 
É inflexível, racional e agressivo, não deixando margem de 
manobra à cliente. É ele o detentor da experiência profissional, do 
conhecimento. Ele é o perito, e deixa isso bem claro: “Eu dou aulas 
disto, [Cliente]! Um semestre inteiro a ensinar isto aos alunos. Eu 
sei que tenho razão. E tu agora fazes o que quiseres. Mas eu sei 
do que falo. Senão mais vale ir vender bananas”. A sua segurança 
merece admiração, numa conquista feita através do tempo e, aos 
seus olhos, inabalável, irrefutável. 
…
[Colaboradora externa], vinda da Cosac Naify, a editora brasileira 
de livros da área do design (entre outros), veio visitar o ateliê 
onde trabalhou cerca de 2 anos. Traz livros, encomendas da antiga 
colega A.B. e do líder do ateliê, para além de trazer encomendas 
para uso da equipa. Uma autêntica book porn, em que nada mais 
importa que os livros recém chegados. É o denominador comum 
entre todos: o fascínio pelos livros. A experiência no Brasil é 



137

interrompida por opção própria, e [Colaboradora externa] assume 
uma imensa vontade de voltar ao Porto, cidade de origem, que 
abandonou faz já 10 anos. “Não se via emigrante”, afirma. 
…
Num dia que me parece mais controverso que o habitual, o 
responsável projetual começa a partilhar as suas experiências 
enquanto profissional. A relação que sinto até ao momento com 
o líder do ateliê parece inverter-se por completo. O acesso é fácil, 
transparente. J.B. é franco no seu percurso, no modo como foi 
aprendendo à conta dos erros, da experiência: “Passava imenso 
tempo na gráfica, a perceber como é que aquilo era feito”. É 
facilmente percetível perceber o que o motiva, quais as suas 
influências e qual a sua visão para o design gráfico. O repúdio 
aos Experimental Jetset, às coisas mais feias da Irma Boom e ao 
calvinismo holandês, desinspirado e frio é quase tão grande quanto 
o fascínio pela Pentagram, a admiração por Vaughan Oliver, o 
apreço pela subtileza britânica e o fascínio pela sedução italiana. 
É nesta teia de influências que J.B. afirma não ser apologista de 
um único estilo, de uma única forma de executar o projeto: “O 
Crouwel sim, agora o resto…” Mas embora o líder do ateliê assuma 
essa diversidade de influências no seu percurso, há um perfil muito 
concreto dos trabalhos (e do modo como acontecem no ateliê) 
que se desenvolvem neste espaço, muito mais próximo do rigor 
oitocentista do que discurso autoral e desconstrutivista do final 
do século XX. Este é também um momento no qual trocamos 
impressões sobre a investigação em design, sobre a forma como é 
feito esse percurso. J.B. queixa-se da parca produção original que 
leve à criação de novas aplicações, novas ferramentas, afirmando 
que a maior parte das outras escolas de design se preocupa em 
desenvolver uma “investigação bibliográfica”, de recolha: “Na nossa 
escola não. Os alunos avançam com propostas novas, interativas. 
Não vejo as outras escolas a fazer isso”. A posição que J.B. defende 
para o desenvolvimento dos cursos em Design é clara: deverão 
estar mais ligados à ciência do que propriamente “entregues” 
aos domínios mais clacissistas das “Belas-Artes”… Mostra com 
orgulho peças valiosas da sua coleção: da sequência completa dos 
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“Almanaques”, de Sebastião Rodrigues, até ao “Bartleby, o escrivão 
- Uma história de Wall Street”, acompanhado do “Primeiro Amor”, 
de Samuel Beckett. Tornam-se evidentes as motivações de J.B., num 
apreço que vejo transparecido na sua prática profissional.
…
Já próximos das 18 horas, o dia ainda não acabou no ateliê. R.Mq., 
no regresso de uma exposição do [Museu], partilha a sua frustração 
perante o descuido dos técnicos que aplicaram as letras na parede, 
ignorantes dos mais básicos conhecimentos em tipografia, como 
o alinhamento das letras pela sua base (em linha). Embora 
um desacerto pouco evidente, impercetível talvez para outros 
espetadores daquele trabalho, a verdade é que R.Mq. revela desde 
logo uma preocupação em relação à qualidade do trabalho, à sua 
aplicação…

Pouco consegui perceber do dia de A.M., entregue sobretudo 
à polémica relação com [Centro Comercial], na preparação da 
Exposição. Foi-me possível perceber, mesmo à distância, a sua 
curiosidade perante a organização da cosac naify, da forma de 
gestão da equipa de trabalhadores da editora às suas intenções 
na distribuição das suas obras em Portugal. A.M. nunca para de 
tentar otimizar esses mecanismos de gestão do ateliê, almejando 
constantemente o aumento da eficiência da sua equipa. 
…
De repente, pouco antes das 18:30, parece soar a campainha no 
ateliê, com vários dos elementos a abandonar as instalações. São 
ações de rotina, executadas sem reflexão, numa maquinização do 
processo. Amanhã é outro dia.

Terça-feira, 27 março 2012
Ateliê de Coimbra

São 13:50 quando chego ao ateliê, num gesto já rotineiro. É um 
dia particularmente seco, e o calor faz-se sentir em demasia, 
sobretudo para a época do ano. J.C. é o primeiro a entrar no 
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ateliê, com a sua roupa típica de motard. J.C. não parece seguir o 
estereotipo socialmente estabelecido do programador informático: 
é motard, aprecia surf (com D.S. vai combinando uma série de 
encontros) e gosta de tatuagens. Começamos por falar um pouco 
dos projetos que J.B. está a desenvolver no ateliê, mas grosso modo 
o programador não avança com terminologia demasiado técnica. 
Fala-me que a ‘escola’ de onde vem preparou-o para a tipologia 
de projetos que desenvolve aqui no ateliê. No anterior local de 
trabalho, J.C. trabalhava em equipa em projetos de grande escala 
para clientes de dimensões consideráveis. Em determinados 
momentos, revela-me ter passado várias semanas consecutivas sem 
fins de semana disponíveis. Pelo seu discurso, fico com a sensação 
que a vinda de J.C. para o ateliê prende-se com uma tomada de 
decisão íntima e pessoal, um redireccionamento no seu estilo 
de vida: mais calmo, menores responsabilidades, projetos mais 
pequenos. À tipologia de projetos que desenvolve no ateliê (sites, 
backoffices) chamava, no anterior local de trabalho, “projetos 
parasitas”, tão diminuto era o seu peso na lógica global dos 
trabalhos a desenvolver: “Ah, aqui ‘tá-se bem. O stress passa-me 
um bocado ao lado. Como não estou na parte do design, vou dando 
vazão às minhas coisas, acabo por trabalhar sozinho. “
…
Ao ateliê vão chegando, muito calmamente, alguns dos colegas 
do programador. Primeiro A.S., depois A.B. e por aí em diante. 
Fora estão A.M. e J.B., a acompanhar a exposição do [Centro 
Comercial], cujos problemas fui podendo acompanhar, ao 
longo das semanas anteriores. Também A. está de férias, já a 
projetar a chegada do seu 2. º filho. Uma vez mais, é A.B. quem 
vai procurando ‘pedir’ alguns detalhes da minha investigação: 
procura estar mais ao corrente do tema, do título, dos aspetos 
que caracterizam, no fundo, a filosofia do trabalho a desenvolver. 
Procuro escudar-me, de certo modo, dizendo que o processo é vago 
e que muitos dos pormenores do trabalho vão sendo construídos 
in loco, mas não reservo “segredos” acerca do trabalho. Mostro-
lhe alguma da documentação que defendi, uma forma de mostrar 
que a minha presença no ateliê não será em vão. É bom poder ir 
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falando acerca do estudo. Permite-me maturar as ideias, redefinir 
caminhos, eventualmente. Por outro lado, sinto que estas perguntas 
vindas de A.B. acabam sempre por vir carregadas de alguma carga 
mais ‘avaliativa’ do que, em concreto, vou fazendo no ateliê. É 
uma sensação forte que fica, tal é a sua relação com A.M. e, por 
inerência, o vínculo profissional que liga ambos a J.B. Uma das 
expectativas acerca do trabalho prende-se com o ‘acesso’, mesmo 
que à distância, do que vai acontecendo do outro lado, no ateliê de 
J.S. A cada novidade que vou avançando do ateliê de Lisboa para 
haver um renovado interesse pelo projeto, uma espécie de sneak 
peek voyeurista da outra parte do universo do estudo.
…
Vamos conversando sobre o evento deste fim de semana, o [Encontro 
Estudantes de Design]. Não parece haver, da parte dos elementos 
que integram o ateliê, particular interesse em participar no evento. 
Nenhum se inscreveu, e a ideia com que fico é que esta é mais uma 
daquelas iniciativas ‘para estudantes’, para a ‘faculdade’, mais afastada 
das realidades do universo profissional. Acabo por ser eu quem dá 
destaque à iniciativa, quem revela maior interesse em participar, 
mesmo não estando inscrito.
…
Sinto que é com R.Mq. e D.S. que vou conseguindo ter uma 
empatia mais concreta, no seio do ateliê. O apreço de ambos pelos 
pormenores mais recônditos da ‘craft’ aproxima-nos, levando 
várias vezes à troca de pequenas observações, sobre tipografia, 
pormenores de produção, vinil de recorte e acabamentos. Também 
A.B. revela um enorme interesse por estas particularidades, que 
cimentam o seu interesse pelo detalhe, mas é com os outros dois 
designers que vou conseguindo ter um contacto mais pessoal, com 
uma noção menos consciente da interação social estabelecida. 
R.Mq. conta-me que os livros que estão presentes no ateliê, e que 
várias vezes vou cobiçando, podem ser requisitados por pessoas 
exteriores ao ateliê, como é o meu caso ou o caso dos alunos de J.B. 
Com uma gestão a partir do Google Sites do ateliê, a plataforma 
permite uma rápida abertura de requisição para que possamos levar 
a obra para for do ateliê, naquele que me parece ser um gesto muito 
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positivo. Aproveito essa liberdade para trazer duas obras: “Rework”, 
de Jason Fried (37signals. com) e “Jornalismo em Liberdade”, de J.B. 
Figueira.
…
A tarde vai passando. É um dia calmo, penso. Muito calmo. Existe, por 
momentos, a ilusão de que tudo está parado, no acompanhamento de 
uma economia em profunda recessão e de uma época estranhamente 
quente. O telefone faz-se sentir menos que o costume, aumentando 
ainda mais essa perceção. É a própria A.B. quem acaba por comentar 
se “toda a gente da[Editora] está parada?”, dando sinais de que o 
ritmo lento ultrapassa as paredes do ateliê. Há dois aspetos que realço, 
particularmente:
…
— Por um lado, embora tenha já vivido dias agitados no ateliê de 
Coimbra, sente-se uma espécie de estagnação crescente em torno dos 
projetos que vão sendo desenvolvidos. Os projetos “vão avançando”, 
num gerúndio que se prolonga, por vezes sem grandes balizas 
temporais;
…
— Por oposição, fica-se sobretudo com a ideia de que os assuntos 
vão surgindo pela via do e-mail, naquela que parece ser uma 
sucessão interminável de mensagens. Através da aplicação, 
constantemente aberta, ‘caem’ novidades dos projetos que 
carecem de uma resposta mais imediata: as capas da [Editora], 
sobretudo das edições avulsas; outros dispositivos de comunicação 
da [Editora], como pórticos ou outros elementos de sinalética; 
alguns dos pormenores da exposição recentemente instalada no 
[Museu], numa espécie de “follow-up” do evento por parte de 
R.Mq. Enquanto isso, vou-me perdendo pelas páginas do catálogo 
de Sebastião Rodrigues, retirando referências. Também eu me sinto 
afetado pelo marasmo latente…
…
A.S. faz uma pausa para o cigarro. Pergunto-lhe se se importa que 
a acompanhe, mesmo não sendo fumador. Percebo que este é dos 
momentos que dita a rotina de alguns dos colaboradores do ateliê, 
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assim como a saída do lanche de A.Silva, D.S. e A.S. Mesmo à 
porta do ateliê, A.S. começa por partilhar alguns dos pormenores 
que ditam a sua participação no ateliê. Normalmente tímida, sinto 
sempre algumas dificuldades no contacto próximo com A.S., mas 
a pausa de hoje parece revelar uma nova abertura para desabafar. 
A.S. está visivelmente preocupada com a sua ligação ao ateliê, cujo 
contrato termina em junho. Está no ateliê através de um Estágio 
Profissional, que diz ser ótimo ‘para pagar as contas’. Não esconde 
uma nota de desapontamento. Esperava, pelo que percebo, que o seu 
know how em programação pudesse ser aproveitado em trabalhos da 
empresa, mas a sua participação cinge-se à componente gráfica das 
plataformas online: “Quando cheguei pensava que ia programar, mas 
disseram-me logo: ‘temos uma pessoa para isso, não te preocupes’”. 
A.S. revela também que o trabalho do ateliê lhe tem vindo a roubar 
alguma da experiência anterior, numa vertente de design mais ligada 
ao universo digital, na programação, revelando sentir-se a perder 
algumas das competências previamente adquiridas: “tenho agora 
um site para fazer e para voltar ao código… é muito complicado! 
Já não estou habituada!” O desânimo parece ser uma constante no 
discurso de A.S.: à insegurança do seu futuro no ateliê juntam-se 
as experiências partilhadas dos colegas de curso, com histórias 
marcadas por situações económicas débeis. “Tenho colegas designers 
a ganhar 300 euros por mês…” No entanto, A.S. revela não querer 
emigrar, a não ser por falta de opção. “Falta-me a coragem”, revela…
…
O final do dia no ateliê mostra um outro projeto em evolução: D.S. 
debruça-se no redenho de alguns dos carateres tipográficos da 
família Gill Sans, desenhada por Eric Gill. “Não gosto dos r,s e de 
outros carateres.” Mesmo sem o domínio especializado no desenho 
tipográfico, D.S. vai ‘mergulhando’ no software especializado de 
desenho tipográfico (Fontlab Studio), numa ‘aventura tipográfica’. 
O projeto é executado, no entanto, sem qualquer programa 
preexistente, uma encomenda do cliente. É o próprio D.S. que 
sugere a J.B. essa adaptação da família tipográfica ao projeto de 
identidade em construção do [Museu]. Todavia, o designer revela 
já algum cansaço na execução de um trabalho tão depurado, tão 



143

pormenorizado: “já estou farto. Isto cansa”. É um trabalho muito 
técnico, demasiadamente ‘duro’ para o tipo de projetos que D.S. 
prefere executar, com um pendor criativo diferente, talvez mais 
acentuado (?), que se inscreve no desenvolvimento de identidades 
gráficas ou cartazes. O fascínio de D.S. pelo desenho tipográfico é, 
no entanto, inegável, tal como o valor que o designer emprega ao 
mais ínfimo detalhe. 
…
Já sem a presença de A.B., D.S. começa a abordar questões mais 
relacionadas com o surgimento de uma Ordem para os designers. 
O tema, que ainda não tinha surgido no seio de nenhum dos 
ateliês que vou acompanhando, parece surgir envolto de alguma 
névoa, sem uma perceção concreta dos eventuais benefícios 
proporcionados por uma organização do género. D.S. é da opinião 
que uma Ordem do Design não pode excluir pessoas que, apesar de 
não deterem uma formação superior em Design, têm um domínio 
e uma experiência profissional reconhecida. D.S. revela sentir 
algum desprezo pela figura de Henrique Cayatte, sobretudo no que 
concerne o seu papel enquanto coordenador do Centro Português 
de Design, revelando serem poucos os projetos do designer de que 
gosta. As suas palavras são um reflexo de um conflito que é não só 
geracional, mas também (e sobretudo) estatutário. As instituições 
que detêm os destinos do Design em Portugal são, aqui, claramente 
percecionadas como emaranhados científicos que se revelam 
incapazes de proteger os profissionais deste ramo de atividade, 
numa teia promiscua que se vai tecendo, cimentada em estruturas 
que privilegia os mesmos atores, uma e outra vez.

Quarta-feira, 28 março 2012
Ateliê de Lisboa

Começo o dia à conversa com E.G. sobre trabalhos que vão 
sendo problemáticos para o ateliê, abordando o impasse que 
vou presenciando no dia a dia destes ateliês. Muitos problemas 
aparentam ser, no geral, idênticos, e a designer aponta que muito 
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dos mal-entendidos acabam por ser agravados pelo sentido de 
urgência dos trabalhos em curso, acentuando as assimetrias dos 
trabalhos, e os desequilíbrios que neles vão surgindo. Um dos 
problemas prende-se mesmo com a assinatura do trabalho que, 
quando ausente, pode resultar numa interpretação danosa por 
parte do cliente : — “O cliente também nota quando não queremos 
assinar o trabalho. Nota mesmo…”. E.G. fala de que estes são 
trabalhos que todos os ateliês acabam por ter que fazer. “Isso 
acontece em todos os ateliê. Até na Hort. Vi lá coisas…”
…
Dou conta de um ateliê exausto, na ressaca de uma longa noitada. 
Parte da equipa do ateliê acabou por se ver envolvida na preparação 
das sardinhas a concurso, num total de 3621 sardinhas. R.B., L.A., 
M.A. e outra colaboradora requisitada especificamente cumpriram a 
tarefa que terminou já hoje pelas 7 da manhã. Na execução de uma 
folha informativa, E.G. vai recorrendo ao Wikipédia como fonte de 
informação para o preenchimento dos dados a incluir no suporte. 
A monofolha será distribuída pelos tabuleiros da cantina de uma 
seguradora. O exercício gráfico passa, desde modo, por se colocar 
num lugar de fronteira entre imagem e conteúdo, mantendo aquela 
que acaba por ser uma das principais estratégicas gráficas: a forte 
expressividade tipográfica, aliada a uma forte direção de arte.
…
Na estante encontro o portfólio do ateliê. É o retrato do cenário 
que vou acompanhando: o portfólio é rico, diversificado, na 
qual surgem prestações de serviço s a diferentes clientes, de 
diferentes quadrantes sociais. Também os clientes acabam por 
ser selecionados de um modo mais ou menos natural, ligado à 
sua preponderância e relevância na nossa sociedade. Fundação 
Calouste [Fundação], [Cliente], Câmara de Lisboa e Editora Atual 
são apenas alguns dos clientes com quem o ateliê colabora, na 
prática que vai sendo construída ao longo dos anos. É curioso 
perceber determinadas tendências gráficas que vão sendo 
recuperadas. Vejo o caso da Bembo, o tipo de letra, a ser empregue 
num trabalho do ateliê em 2004, sendo frequentemente utilizado 
em projetos mais recentes do ateliê.
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…
No armário, encontro alguns manuais escolares desenhados pelo 
ateliê. Ao contrário do que acaba sendo habitual, falam-me de 
projetos (como o caderno Azul) que não correram tão bem quanto 
outros, gorando as expectativas de vendas por parte do cliente. O 
projeto acaba por funcionar como uma oportunidade de reflexão 
para o ateliê, sobretudo na tentativa de perceber as diferenças de 
interpretação de um público-alvo mais jovem.
…
O ateliê recebe a visita do técnico de informática, também ele 
um colaborador assíduo do ateliê. Vai procurando garantir que 
nada no ateliê fique em falta. J.S., à saída para uma reunião com o 
[Dpto. Cultura], recebe de R.B. um CD-ROM com os conteúdos 
preparados esta noite, assegurando a entrega do trabalho já enviado 
ao cliente. O ateliê hoje parece algo “irreconhecível”… A noitada 
acabou por ser claramente disruptiva das atividades da equipa, 
alterando padrões de horários comummente definidos.
…
Saímos do ateliê, em direção ao Príncipe Real, para estar presente 
no lançamento do livro de Pedro Falcão, que integra a [Coleção 
Livros Designers]. O caminho faz-se a pé, dada a curta distância 
que separa os dois locais, permitindo uma breve troca de ideias com 
R.B., um dos elementos mais preponderantes do ateliê de Lisboa. 
Fala de uma crescente agressividade de mercado, que os designers 
deverão conseguir acompanhar, e R.B. comenta que o modelo de 
funcionamento tem vindo a alterar. O futuro, garante, passa por 
construir redes de contacto de uma forma independente, a partir de 
casa, desvinculando-se da ideia de ateliê como espaço necessário à 
criação em design gráfico. Acaba por partilhar estas ideias com J.S., 
questionando o modelo de gestão aplicado ao ateliê. Fala também 
do processo de entrada de S.P. e E.G., pouco depois do seu ingresso 
no ateliê. As designers, que conhecia desde a faculdade, acabam 
por entrar no ateliê com a referência de R.B., a quem o líder pede 
opinião, desde o início. Fala também das particularidades do 
contacto com os clientes, e da necessidade que os designers têm em 
adquirir competências que ultrapassam em muito aquelas associadas 
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à disciplina do design. Tal característica, nas palavras do designer, 
acabam por contribuir para o surgimento de novos fatores, quer 
os que afetam o lado do cliente, quer os que interferem nas esfera 
do ateliê. R.B. comenta a “retirada” estratégica de R.M. de algumas 
das tarefas do trabalho “das Sardinhas”, para as Festas da Cidade, 
comandada por J.S. O afastamento de tarefas que já foram as suas, 
que agora são entregues a freelancers, são talvez uma forma de J.S. 
tentar cultivar para os seus colaboradores um sentido de autonomia 
e pujança criativa, exigindo cada vez mais a esse nível. Afirma não 
ter a obsessão de abrir o seu próprio ateliê. Sente-se realizado pela 
sua experiência na J.S.!Designers, mas rapidamente adianta que 
não esperaria “ser arrastado” num eventual processo de decadência 
da empresa. Fala, nestas situações, que os responsáveis dos ateliês 
deverão assumir um sentido de justiça relativamente aos seus 
colaboradores, não ocultando os reais destinos da empresa às partes 
envolvidas. Sinto que o designer tem uma visão muito completa 
do processo, preenchida pela experiência acumulada ao longo dos 
anos, no ateliê. Fala dos diferentes canais de decisão, envolvidos 
no processo de design, refletindo o papel crucial que diferentes 
agentes vão assumindo, como é o caso dos accounts ou de decisores 
intermédios: “Não é à toa que o account ganha mais que o Diretor de 
Arte… Não vês o Mad Men? É a mesma coisa…”
…
A festa decorre numa loja, repleta de peças de “design”. Vestuário, 
peças decorativas, cadeiras… peças com “design de autor”. O 
ambiente é glamouroso, com um pequeno catering preparado 
para o evento. A pouco e pouco vão chegando os convidados, 
vindos de diferentes quadrantes sociais. Percebo-o pela sua forma 
de vestuário. Os “clientes”, em representação do [Cliente], vestem 
fatos impecáveis. Mas há também quem vista de um modo mais 
descontraído, “à designer”, numa espécie de uniforme social. E.G. 
apresenta-nos uma amiga, britânica, que entrevistará J.S. para um 
programa de rádio da Revista Monocle. L.A. também é solicitado 
para o registo áudio. A Jornalista, radicada em Lisboa há cerca de 
2 anos, é o retrato ideal do profissional atual, em constante espírito 
freelance, na mobilidade e na independência.
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…
R.B. aproveita ainda para conversar acerca do processo de 
tratamento das sardinhas, para o concurso levado a cabo pelo 
[Dpto. Cultura]. Fala do tempo envolvido nos processos, que 
acaba sempre por demorar mais do que o inicialmente previsto: 
“Tens que perceber que o trabalho demora tempo, nem que sejam 
poucos minutos… Nem que sejam segundos… 3621 sardinhas… 
Se cada uma demorar 30 segundos a tratar, que sejam, passas horas 
naquilo… E isso às vezes não é contemplado…” 
…
A conversa surge, agora, acompanhada de Frederico Duarte, o 
crítico de design que R.B. conhece, também já desde os tempos 
da faculdade. A festa, essa, vai decorrendo normalmente, 
perfeitamente integrada no espaço envolvente, no qual se vão 
formando pequenos grupos. Tento aproximar-me da equipa do 
ateliê, mas, pelo que consigo perceber das suas conversas, acabam 
também por se sentir algo “afastados” daquele universo. J.S. vai 
conversando com o diretor da [Cliente], enquanto se prepara para 
apresentar Pedro Falcão, o designer visado na obra. O seu discurso 
é o seguinte:

— … “A riqueza que Portugal tem que ter em áreas como o design 
e a ilustração, é extremamente importante ter… Esta é claramente 
uma coleção tão económica quanto possível, acessível, vocacionada 
para a área escolar, e está feita para ser sustentável, com muitos 
designers visados… Embora deva admitir que não são nada fáceis de 
fazer… o livro é pequenino, mas dá tanto trabalho como os grandes, 
os que toda a gente gosta de fazer e que, em Portugal, são de uma 
tradição tramada, porque só se fazem quando alguém conta com 
100 ou 50 anos de nascimento ou morte. Esta coleção não vai por aí. 
Tenta ser constante, tenta ser coerente, tenta ser um manual e uma 
ferramenta de estudo, de trabalho ou, se quisermos, uma ferramenta 
de enriquecimento cultural mas feita obviamente com seriedade e 
com o cuidado que obviamente se pode comprovar aqui. Os meus 
agradecimentos também ao artista que não foi só apenas o visado e 
o retratado desta visão. O envolvimento dele neste livro ultrapassou 
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em muito aquilo que é habitual. Não é só ele que aqui está. O próprio 
livro em si é também uma obra dele. Foi extremamente agradável, 
a relação. Ficamos agora à espera do próximo volume a ser lançado 
daqui a um mês, um mês e meio. Espero eu…”
…
A pouco e pouco, a festa vai esmorecendo. É interessante acompanhar 
um evento deste género, talvez um dos primeiros a que tive 
oportunidade de assistir. Os lançamentos de livros sobre design gráfico 
português, editados em Portugal, não são assim tão frequentes. Uma 
vez mais, preciso de correr para apanhar o expresso, num ritmo que já 
me vai saturando. Saio com Frederico, em direção ao Metro, e vamos 
conversando sobre o projeto de investigação em curso e as dificuldades 
que residem no design em Portugal. Apesar de um dos mais 
conceituados críticos de design do país, Duarte fala da sua experiência 
como Docente no Ensino Superior, afirmando com pesar que só 
recentemente consegue obter rendimentos suficientes com a escrita e 
com o ensino para pagar a renda… Despedimo-nos no Metro, com a 
garantia de voltarmos a conversar sobre os projetos em curso. 

Quinta-feira, 29 março 2012
Ateliê de Coimbra

Passados alguns minutos depois das 14h, J.B. chega ao ateliê. 
Vestido com um estilo clássico, reparo na subtileza do detalhe 
da gola da sua camisa Armani. O estilo de J.B. é clássico, nos 
principais momentos em que o vejo. Continua a falar-se, embora 
já praticamente num burburinho, acerca do [Encontro Estudantes 
Design], realçando o sucesso do evento para a comunidade. 
…
Aproximo-me da “ala” onde se encontram R.Mq. e A.B. Hoje, é-me 
mais fácil aproximar-me dos computadores de ambas, das suas 
“áreas seguras”. Por vezes, quando encontro um lugar vago naquela 
fila, acabo por me sentar daquele lado. A perceção sobre o ateliê 
modifica por completo. Acabo, sobretudo, por ficar com um olhar 
frontal para um quadro negro onde, de quando em vez, encontro 
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novas expressões ou novos desenhos. A.S. mostra-me a evolução 
de um novo projeto de identidade, para uma empresa de Coimbra. 
É um projeto sobre o qual revela ter boas expectativas. A designer 
parece interessada nas potencialidades do projeto e na abordagem 
que as suas características potenciam (pequena escala, setor de 
atividade empreendedor e inovador, dinamizados por uma equipa 
jovem). Com A.S., falo dos naturais interesses comuns, como o 
gosto pelos livros. A pouco e pouco, começam a aparecer vestígios 
materiais do pensamento criativo um pouco por todo o lado… 
…
Com a minha presença no ateliê, vão surgindo comentários 
naturais relativamente às empresas concorrentes, e J.B. é 
particularmente mordaz na sua crítica. Os seus comentários, num 
tom de escárnio, visam agora o perfil profissional de J.S. J.B. indica 
que “há coisas que ele não sabe”, referindo-se em concreto ao tipo 
de discurso visual utilizado pelo ateliê de Lisboa. As “coisas” que 
J.B. refere estão essencialmente ligadas “às regras” do design gráfico, 
num respeito máximo pelo tradicionalismo tipográfico que envolve 
a produção de livros: os seus formatos, o ritmo da publicação, o 
rigor tipográfico, as diferenças formais. O tom de J.B. é ligeiramente 
jocoso, e o diretor criativo não se coíbe de comentar aquilo que, 
no seu entender, são lacunas para “um bom designer”. Os elogios, 
rasgados e recorrentes, são reservados às figuras que detém como 
referências, quer do ponto de vista projetual, quer do ponto de vista 
da “identidade” do próprio ateliê: a Pentagram, os Graphic Thought 
Facility ou o Studio Dumbar são alguns desses bons exemplos 
que J.B. enuncia e com os quais sente uma maior afinidade, no 
discurso visual ou na atitude. O responsável criativo partilha esses 
comentários com a sua equipa, numa espécie de materialização oral 
das suas linhas de pensamento. 
…
O ambiente é positivo, neste início de tarde. Bem disposta, a 
equipa vai trocando comentários, em tom de brincadeira e o 
ateliê parece estar com um espírito anímico positivo. Um tópico 
mantém-se ativo: a exposição do [Museu Nacional] no [Centro 
Comercial]. J.B. revela-me que a diretora de comunicação do 
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[Centro Comercial] exigiu aprovar as peças do Museu Nacional 
para exposição, assumindo para si a responsabilidade de aprovar 
todos os materiais de comunicação do próprio museu. Esta 
responsável de comunicação tomou também a decisão executiva 
de reprovar os planos do vídeo institucional desenvolvido para 
o museu onde surgem imagens da loja do [Museu Nacional], 
numa intensa controvérsia entre agentes. Esta é uma decisão 
paradoxal, aos olhos de J.B., pelo momento no qual surge, e 
parece hostilizar as diferentes partes envolvidas, numa parceria 
que mais parece um conflito, vista de dentro do ateliê. 
…
Vou procurando “ajudar” D.S. no trabalho em FontLab Studio. 
Juntos, mergulhamos numa exploração livre do software, que 
nenhum de nós domina. D.S. avança, de um modo autodidata, na 
aprendizagem da aplicação, indicando ter-lhe sido concedido o 
tempo necessário para levar a cabo uma personalização do tipo de 
letra Gill Sans, a usar nos dispositivos de comunicação do [Museu], 
numa proposta feita pelo ateliê, que não integra o programa 
original do cliente. D.S. aponta a elevada probabilidade do cliente 
nem sequer se aperceber do desenho proposto, ou das alterações 
que nele estão subjacentes. É, por isso, uma autoproposta do ateliê, 
discutida entre J.B. e D.S., numa tarefa que acaba por satisfazer 
o “ego criativo” de ambos, motivando ainda a aprendizagem no 
domínio técnico do desenho tipográfico, que parece satisfazer quer 
o líder criativo, quer o designer. 
…
Vou utilizando um dos computadores do ateliê, disponível, 
enquanto não chega a nova estagiária do ateliê. O Mac é igual a 
tantos outros no ateliê (neste e noutros). O Ateliê de Coimbra 
dispõe de mais de meia dúzia de computadores Macintosh e o seu 
funcionamento parece ser apropriado às funções que cada designer 
desempenha. Sinto-me, também aqui, integrado no quotidiano 
do ateliê, e não vejo qualquer área restrita ao meu alcance. No 
computador, vou explorando o manual de Normas da [Editora], 
uma das marcas desenvolvidas por R.Mq. no ateliê. O manual 
é de normas é composto por um DVD, com ficheiros “finais” 
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que contemplam a aplicação da marca em diferentes suportes, 
acompanhado por um pequeno livro, que não só explica a função do 
próprio manual como também contextualiza a marca criada, dando 
pormenores justificativos da sua criação: Elementos tipográficos, 
conjugação cromática, usos desajustados… O Manual de marca 
é redigido de um modo simples, dirigido a quem “está de fora”, 
procurando ajudar a manter incólumes os principais elementos que 
a distinguem. É um bom exemplo do formato, penso, e permanece 
igual nas outras marcas criadas pelo ateliê. Embora não deixe 
de ser um discurso, até certo ponto, repetitivo, ignorando talvez 
especificidades próprias de uma determinada marca, esta estratégia 
parece-me melhor conseguida que a utilizada em outros manuais 
que vou recolhendo, mais complexos, mais específicos, mais 
restritivos e, por isso mesmo, mais difíceis de interpretar. 
…
Assisto, numa distância que não perturbe, ao processo criativo 
de A.B. Numa folha de papel, a designer vai registando os 
termos-chave da [Empresa], de modo a conseguir materializar 
em discurso quais os principais atributos da nova marca. A 
pouco e pouco, vou-me apercebendo dos vestígios materiais 
dessa exploração: recortes, pequenas maquetas, estudos prévios, 
vestígios de um processo que, uma vez mais, parece oculto. Na sua 
secretária, A.B. vai acumulando diferentes referências clássicas, 
como Alan Fletcher, através dos livros publicados com o trabalho 
de uma vida. A.B. afirma estar na fase da “cópia”, de explorar o que 
existe, de ganhar inspiração e criar as referências para o projeto. 
…
“Só me apetece desaparecer e ir para o mar dar umas braçadas”, 
exclama R.Mq. Afirma viver um constante pesadelo com a 
[Organização], que lhe pede inúmeras e constantes retificações 
aos projetos. R.Mq. parece verdadeiramente esgotada com a 
situação, tendo que aplicar ou contemplar a aplicação da marca 
comemorativa dos 75 anos da [Organização] em múltiplos suportes. 
…
São recorrentes, ao longo da minha presença no ateliê, as 
queixas dos designers para com “os cadernos de encargos”, 
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o pedido feito pelos clientes. Sou, por isso, constantemente 
presenteando com episódios nos quais o pedido é feito cheio 
de lacunas e de imprecisões, num problema discursivo que me 
parece pertinente abordar. É, nesse mesmo interface entre o 
cliente e o designer, que me parece crucial procurar encontrar 
uma solução, sendo necessário visar uma plataforma de 
entendimento que permita “ligar” de um modo mais eficiente as 
duas partes envolvidas. 
…
O dia aproxima-se do fim numa conversa mais intimista com D.S. 
Em conjunto, acabámos por passar uma boa parte da tarde a tentar 
explorar o FontLab Studio, mas o trabalho está ainda longe do fim. 
Aproveito o momento, já com o ateliê praticamente vazio, para ouvir 
D.S. Enquanto trabalha, revela alguns dos desabafos relativamente 
ao trabalho desenvolvido no ateliê, por si e pelos colegas, sugerindo 
que a qualidade do trabalho poderia ser consideravelmente superior. 
Uma vez mais, D.S. destaca a relação com o responsável criativo, 
por quem parece nutrir bastante respeito. Diz ser fácil trabalhar 
com J.B., que respeita as suas competências criativas. D.S. enaltece 
a abordagem do responsável criativo perante o projeto em design, 
que chega mesmo, por vezes, a pedir-lhe que trabalhe no próprio 
computador do líder, por “não estar a gostar disto ou daquilo”. Ainda 
assim, é com [Colega], dos tempos da faculdade, que revela ter tido 
uma simbiose perfeita, do ponto de vista criativo, com quem indica 
ter um diálogo criativo constante.

Sábado, 31 março 2012
Coimbra

O primeiro [Encontro Estudantes de Design] tem a supervisão de 
J.B., enquanto docente responsável na [Faculdade]. A recetividade 
parece ser excelente por parte da comunidade de estudantes de 
design, que viaja um pouco de todo o país para marcar presença. 
Com a participação de cerca de 400 estudantes, é o próprio J.B. 
quem me indica terem sido rejeitados mais de 200 pedidos de 
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participação de estudantes, ultrapassada estava já a lotação do 
evento. 
…
Curiosamente, este fim de semana contém comunicações de J.B. 
e de J.S., os líderes criativos do Ateliê de Lisboa e de Coimbra. 
Importa-me, por isso, acompanhar a sua intervenção no evento, 
perante uma audiência composta por designers, visando uma 
consciência mais fiel acerca do modo como comunicam em 
público. 
…
J.B. é o primeiro orador do painel de sábado à tarde, intitulado “Print 
is dead… Long live Print”. É acompanhado na mesa por Carlos Pinto, 
responsável pelo Grupo [Editora] e por Pedro Monteiro, responsável 
técnico do [Editor] pelas edições em formato digital das publicações 
do grupo. J.B. abre a sua comunicação sem quaisquer dificuldades. 
De camisa listada, com a camisola pelas costas, o diretor criativo 
(assim é a sua designação nas comunicações do evento) apresenta-se 
com uma postura informal, perante uma audiência de outra geração, 
alguns dos quais seus alunos. O enfoque da sua comunicação, no 
entanto, revela todo um olhar classicista para o papel do livro na 
sociedade, nesta e nas outras que lhe precederam. Utilizando uma 
imagem da “Escola de Atenas”, de Rafael, J.B. conduz de forma segura 
e controlada a sua comunicação, ilustrando como o livro, “memória 
da imaginação” era visto “pelos antigos”. Toda a sua comunicação 
parece imbuída de um espírito de outros tempos: refere Pitágoras 
para criar um retrato mais fiel da sociedade ateniense, na qual o 
livro e a escrita eram entendidos como limitação, como a morte do 
pensamento. Ali, “a palavra escrita ‘mata’ a palavra”, evidenciando 
todo um culto social da oralidade. J.B. continua a sua aproximação 
ao tema recorrendo ao exemplo de Platão, para quem os livros 
seriam “como esfinges”, lançando para a audiência adágios que 
formalizam a forma de pensar dessa era, como “O mestre assim 
disse” ou “O que pensaria Sócrates sobre isso?”. A sua apresentação, 
preparada na noite anterior das 00h às 04h (foi o próprio quem o 
revelou posteriormente), é um mecanismo que confere segurança à 
sua comunicação. Calmo, imagens em ecrã inteiro, fundos negros, 
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transições em crossfade e fade out. J.B. tem tudo sob controlo. 
Inevitavelmente, após a introdução inicial de J.B. ao conceito 
‘livro’, a apresentação incide inevitavelmente sobre Tipografia, 
numa memória focada nos períodos vividos por Tschichold: numa 
primeira instância, preconizador de uma linguagem em conveniência 
com os desígnios da Nova Tipografia, em linha de conta com as 
vanguardas modernistas do Século XX. J.B. acompanha a reflexão 
de Tschichold para o retorno a um clacissismo tipográfico no qual o 
próprio germânico parece ter encontrado um renovado sentido, 30 
anos depois dos seus pressupostos teóricos de vanguarda, e incideo 
seu discurso na importância das regras em tipografia, resultado 
da lentidão evolutiva do livro impresso. Em 500 anos de História, 
as páginas de um livro impresso parecem manter-se incólumes, 
intemporais e, para ilustrar essas ideias, J.B. transita de imagens 
de algumas páginas impressas por Baskerville, Aldus Manutius ou 
Claude Garamond, substituindo alguns dos elementos denunciadores 
da sua cronologia (Capitulares ornamentadas ou Iluminuras) por 
elementos mais familiares da nossa era (Fotografias ou Capitulares 
simples), ilustrando de um modo bastante eficaz as suas ideias. 
Ao longo do discurso de J.B., as referências à prática profissional 
são fugazes. A memória da atividade do ateliê existe apenas no 
exemplo do cartaz enquanto formato em vias de extinção, poucas 
são as oportunidades suscitadas na empresa para o desenvolvimento 
deste tipo de suporte. Apercebo-me, por momentos, da reação da 
audiência perante a comunicação de J.B. Os estudantes deparam-
se com uma verdadeira lição de História em design gráfico, e a 
sua atenção parece agora estar em declínio, volvidos 20 minutos 
da apresentação de J.B. Com as cabeças encostadas às cadeiras, 
os elementos da audiência parecem agora sentir algum tédio, em 
contraposição com a reação inicial atenta e disponível. Sinto, no 
final, que a abordagem de J.B. conseguiu ser eficaz de dois modos: 
por um lado, com um pendor assumidamente clássico, o diretor 
criativo revela o seu tradicionalismo tipográfico, o respeito pelo 
livro enquanto objeto e pelo cumprimento do seu papel enquanto 
extensão da memória e imaginação, ideia que repete na conclusão 
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da sua intervenção; noutra perspetiva, J.B. estabelece uma ponte 
entre o antigo/tradicional, e o contemporâneo, evidenciando de 
forma simples que a execução do livro continua a ser uma ‘craft’, e as 
notícias da sua morte ‘um grande exagero’. 
…
De blazer negro e jeans, Carlos Pinto surge em representação do 
Grupo [Editora]. Da sua intervenção destaca-se alguma da visão 
perante a transição do universo editorial do Grupo para o digital, 
no que aponta como um relativo fracasso comercial, realçando a 
predominância das edições em papel e o desinteresse generalizado 
das audiências pela edição em digital. O que realça a minha atenção 
prende-se muito mais com o discurso que o engenheiro decide 
destacar, no início da sua comunicação. Pinto realça, logo no 
início, a sua formação em Engenharia Mecânica e a inexistência 
dos computadores na sua formação inicial. Esta é a forma que o 
responsável pelo Grupo [Editora] encontra para criar um eixo 
alternativo para com a audiência, avançando desde cedo com a 
ideia: “Eu não sou como vocês.” Todo o seu discurso surge envolto 
nesse referencial, e é através de agentes não humanos que essa 
relação antitética surge estabelecida: “No meu tempo (…) havia 
a calculadora, o telex, o fax…” Estamos perante uma espécie de 
narrativa arqueológica, uma viagem no tempo que denuncia as 
diferenças geracionais. Mas rapidamente contrapõe esse discurso 
com terminologia familiar aos estudantes, realçando o papel de 
gigantes como a Apple, o Google, o Amazon e o Facebook. Muito 
embora ‘ele’ seja diferente ‘deles’, na área profissional e na formação 
— foi referindo ao longo da comunicação que ‘nestas matérias 
sou engenheiro mecânico’, o seu discurso procurava ilustrar o 
conhecimento mais profundo do mercado no qual se inscreve, 
tentando solidificar o seu estatuto de profissional atento. Retenho 
ainda as suas competências enquanto orador, pois o recurso 
às ‘running bullets’ denuncia um menor ‘domínio estético’ da 
plataforma, sendo este um renovado sinal de afastamento identitário 
para com a audiência. 
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Domingo, 01 abril 2012
Coimbra

Segue o segundo dia do 1.º [Encontro Estudantes de Design] 
que conta desta feita com a presença de J.S. Ao contrário do que 
se poderia esperar, o auditório está muitíssimo bem composto, 
com algumas centenas de estudantes. Julguei, erradamente, 
que no domingo o evento contaria com uma menor adesão dos 
participantes, mas estou claramente enganado. À entrada do 
edifício as inúmeras mochilas não enganam: talvez ainda haja 
mais participantes que ao longo do dia anterior, e o ambiente é 
vibrante. A sessão da tarde começa com algumas comunicações 
de estudantes de diferentes faculdades de design, que tomam a 
liberdade de apresentar um pouco da sua escola, do seu universo. 
Parece haver uma maior incidência por estudantes de design 
industrial. Ainda decorrem estas apresentações quando dou 
conta da entrada de J.S. no Auditório, em jeito apressado (a sua 
comunicação deveria ter já começado há 1 hora, por volta das 
14:30). De jeans escuros, camisa acetinada preta e sapatilhas 
amarelas fluorescentes. É assim que J.S. se apresenta perante o 
auditório, que revela o seu entusiasmo e carinho pelo diretor de 
arte de Lisboa. O tom de J.S. é descontraído e efusivo, vibrante 
como o tom dos seus sneakers. J.S. é ‘um deles’, informal, jovem 
e descontraído. A sua comunicação incide sobretudo no blogue 
que decidiu criar, sobre o património da Ilustração Portuguesa, 
com uma História ainda por definir. Nesse universo visual, um 
património rico e pouco cartografado até ao momento, constam 
inúmeras referências que marcaram todo o século xx, de um modo 
mais ou menos marginal. J.S. conta o seu trabalho de paixão pelo 
blogue, uma plataforma à qual chegou recentemente, de um modo 
descomprometido. Essa plataforma revela todo o amor que J.S. 
nutre pela imagem gráfica, em especial no que respeita o universo 
da ilustração. É o próprio quem aponta as particularidades das 
suas visitas aos alfarrabistas da cidade de Lisboa, cuja amizade 
vai permitindo alargar o universo referencial do diretor de arte, 
ao mesmo tempo que permite que os alfarrabistas possam ganhar 
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algum dinheiro extra, tal é o consumo desenfreado do diretor de 
arte. Nestes “passeios com o cão” (é esta a forma que utiliza para 
descrever essas incursões aos livreiros), J.S. vai procurando, quase 
compulsivamente, recolher exemplos de ilustração do século XX, 
procurando estabelecer correlações entre a Ilustração e a Sociedade, 
evidenciando não deter critérios ou padrões preestabelecidos 
de qualidade ou de apreciação formal. A sua recolha é avulsa, 
apaixonada, indiscriminada, e o blogue funciona como um guia 
de todos esses materiais. No ecrã, J.S. exibe o seu escritório de 
casa, que testemunha esse mesmo vício de acumular imagens. 
Não é inocente, penso, esta associação. Para mim, torna-se óbvio 
que J.S. estabelece com os livros uma espécie de relação dialógica, 
um constante discurso com estes ‘amigos’ que vai encontrando 
e agregando. Ao longo de toda a sua comunicação, o seu estilo 
descontraído, o tom fluído e a paixão que transmite na sua voz 
vão conseguindo transportar a audiência para aquele universo. 
Não deixo de pensar, por momentos, que parecemos estar perante 
uma exposição intimista, num tema que, embora interessante, não 
deixa de ser fruto de uma quase obsessão do diretor de arte, e o 
interesse da audiência por vezes dilui-se. Mas J.S. parece consciente 
disso mesmo, e nalguns apontamentos recorre-se dos episódios 
da sua evolução enquanto ilustrador, designer e diretor de arte. 
Estes apontamentos pessoais permitem uma breve fuga do tema 
denso em exposição, pejado de referências, autores mais distantes 
e desconhecidos da audiência e de publicações ‘com cheiro a mofo 
e a papel’, e uma aproximação mais centrada no próprio J.S., no 
seu trabalho, no seu percurso, nas suas conquistas profissionais 
e no seu papel enquanto ativista de esquerda, marcados por uma 
‘experiência de abril’ vivida aos 16 anos. Nestes episódios, J.S. vai 
revelando alguns dos seus grafismos mais antigos, dos tempos 
vividos nos jornais até à passagem pela [Editora], falando ainda 
dos seus tempos de estudante da A.Silva Arroio até às Belas-Artes. 
Nestes apontamentos, também surgem fotos do ateliê, com planos 
de trabalhos em construção fixos na parede, numa imagem que 
poderia ser tirada hoje mesmo não fosse a presença da já célebre 
gata Alice.
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…
A apresentação vai já longa, com cerca de 1h30m. Os textos 
compostos em Ms. Eaves são um dos outros apontamentos subtis 
que a comunicação de J.S. exibe, numa clara extensão do discurso 
visual que vai caracterizando o diretor nos tempos em que vou 
acompanhando o seu trabalho. A comunicação flui sem problemas 
de maior, notando-se apenas um pequeno arrastamento provocado 
pelo iPad nas transições de imagem. A utilização de J.S. é, no entanto, 
perfeita, numa dança que vai fazendo a cada slide. Com o microfone 
seguro numa mão, J.S. utiliza todo o palco para comunicar, andando 
‘cá e lá’, num acompanhamento do seu raciocínio.
…
J.S. termina a sua intervenção aplaudido de forma veemente. Do 
público surgem uma série de questões relacionadas com o tema que 
levam o diretor de arte a realçar o tom aristocrático da ilustração 
de encomenda e a preconizar a autoedição como um dos veículos 
primordiais para a difusão de novos ilustradores. As questões 
tendem a cingir-se a preocupações contemporâneas do universo da 
ilustração, mais ‘desligadas’ da viagem ‘ao bau’ que J.S. proporcionou 
à audiência…

Terça-feira, 03 abril 2012
Ateliê de Lisboa

– a capa de E.G. e o processo. “passei a manhã inteira a ler o livro 
porque aquilo não me dizia nada”
– a chegada ao ateliê, no h3. J.S. almoça com L.A. e R.B.
– as histórias de J.S. de outros tempos. A panasonic caríssima que 
comprou, com a qual desenvolvia os projetos em fotocomposição;
– as J.S. talks e o acentuar de um discurso cada vez mais subversivo; 
a ‘inveja’ do filho da pub; o abandono da ms. Eaves e a adoção da 
Helvetica: “vai-me custar, mas já usei Helvetica, misturada com 
Frutiger no [Jornal].
– “temos que ir. não era às 3?” – J.S. não parece particularmente 
afetado pelo adiantar da hora (15:15), à partida para a reunião com 
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o cliente.
– a formação e a investigação académica.
– R.M. vai compondo um trabalho com letras compostas 
manualmente. E.G. beija num papel, com baton, na criação de uma 
imagem.
– os problemas com a impressora no ateliê. A conversa sobre o 
ensino do design em Portugal.
– A comunicação acerca dos trabalhos salvos em servidor e a 
preocupação constante de não perder nada. Por isso, os ficheiros 
estão gravados em cerca de 3 sítios diferentes.
– na (pequena) cozinha, descubro um escadote que da acesso a 
um sótão. O espaço é valioso, e todo é aproveitado, embora haja 
a sensação de que o espaço é suficiente para o tipo de trabalho 
envolvido.
– R.B. e J.S. foram reunir com o [Dpto. Cultura], com a Diretora 
de Comunicação e Imagem. É com ela que a ligação é estabelecida 
entre o ateliê e as instâncias de decisão finais do cliente.
– as provas de revisão por vezes são impressas em grande formato, 
para que a leitura possa ser mais fácil, mas já próximo do fecho da 
edição, as páginas são cortadas à medida, para que a perceção do 
resultado final possa ser mais fiável.
– o trabalho de R.M. no Photoshop, que vai usando o comando 
stamp para corrigir um problema na imagem. é uma ação de 
quotidiano, de recuo, teste e avanço, que R.M. executa praticamente 
sem pensar. não há reflexão, perante este ato, nem acerca do 
que a própria ação representa, nem sobre ‘a máquina’, que vai 
respondendo sem evidenciar problemas de comportamento. 
– não fosse o barulho das teclas e do rato, para além do burburinho 
que se ouve vindo do lado de fora (as obras, as vespas a apitar, os carros 
a subir a rua) e nada ouviríamos para além da música, uma batida 
mais eletrónica que destoa do som habitual do ateliê, mais dado à 
música indie.
– ilovedeadbirds.blogspot.com –R.M. procura imagens de pássaros 
‘esparramados’ para uma campanha do [canal TV].
– a conversa com L.A. e C.R. sobre as escolas de design. A etic, a 
antonio arroio, a faculdade de arquitetura. A mentira de alguns na 
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exposição do seu trabalho (‘direção de arte’).
– C.R. fala, positivamente, da sua experiência no IADE.
– “já chega de conversa. Vamos trabalhar!” em tom simpático.
– “… Liguei-lhe para o telemóvel pessoal. Espero que ela não tenha 
ficado chateada, como funcionária pública que é”
– os problemas na impressora persistem, e a presença do 
dispositivo é agora cada vez mais evidente, menos tácita, menos 
oculta.

Quarta-feira, 04 abril 2012
Ateliê de Coimbra

Chego ao ateliê por volta das 15:30. À minha chegada, dou conta de 
uma nova cara. Já está no ateliê [Estagiária], a estagiária da Holanda. 
Com uma cara muito jovem, cabelo encaracolado e óculos de massa, 
Becky é simpática e afável, afirmando estar a gostar da experiência 
(breve, até ao momento), sobretudo da forma poética como dizemos 
‘frigorífico’.
…
Começo por partilhar com J.B. a minha experiência de visitante na 
exposição para o [Museu Nacional], no [Centro Comercial]. De 
um modo geral, embora o trabalho final da exposição não reflita 
quaisquer problemas de comunicação (esta área foi preparada 
pelo ateliê), o mesmo não se poderia dizer da comunicação 
gráfica patenteada ao longo de todo o [Centro Comercial]. Nestes 
dispositivos, a comunicação preparada pela [Agência de Publicidade] 
e a comunicação preparada pelo Ateliê de Coimbra circulavam 
indiscriminadamente, ora uma, ora outra. Esta dissonância 
comunicacional passará despercebida à maioria dos visitantes, penso, 
mas a sua aplicação é o reflexo da negociação que decorreu no ateliê, 
e dos problemas que lhe foram inerentes. A maior parte do grupo, ao 
aperceber-se da minha troca de palavras com J.B., reuniu no espaço 
do líder para poder perceber qual era a minha perceção, inclusive 
alguns dos elementos do piso ‘de baixo’, como C.A. J.B., nesta partilha 
de impressões, chega inclusive a questionar acerca da alcatifa 
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aplicada no stand, num detalhe que se revela da maior importância, 
tal o preço exorbitante da peça. Ao trazer os folhetos da exposição 
procurei também dar conta ao ateliê da qualidade dos materiais 
impressos, e todos pareceram partilhar do mesmo sentimento: por 
um lado, destacam a qualidade do material impresso e o tipo de 
acabamento; Por outro lado, a dissonância comunicacional é mais 
uma vez evidente nestes suportes. Na sua resposta, para além de um 
desagrado generalizado, leio algum conformismo perante o trabalho, 
uma espécie de “eles é que mandam” que me parece difícil de superar. 
Noto aqui, como em todo o processo, um desequilíbrio constante 
entre a prestador do serviço e os canais de decisão, que tende a 
materializar-se inevitavelmente neste género de resposta. 
…
Após esta troca inicial de impressões para com o grupo, acabei 
por ficar a sós com J.B., na sua área de trabalho. É a primeira vez 
que consigo estar no espaço do líder do ateliê sem sentir alguma 
estranheza. O encontro de estudantes de design e o convívio, ao 
jantar, no fim de semana anterior, permitiram obter um acesso 
mais próximo à própria personalidade de J.B., num contacto 
que se estende inevitavelmente à presença em ateliê. J.B. começa 
por revelar que as coisas parecem estar cada vez mais difíceis, 
resultado de dificuldades de tesouraria e de uma conjuntura 
económica exasperante. O trabalho, refere, embora considere 
que o ateliê tem tido bastantes solicitações, sofre agora de alguns 
atrasos no pagamento, forçando uma reflexão para com o futuro 
do ateliê. Num tom de voz mais sumido, J.B. revela-me que o 
próprio A.M., responsável pelo ateliê, se encontra no Douro 
num processo de reflexão, para “pensar” nos destinos do ateliê. 
Torna-se evidente que o cenário económico difícil em nada 
favorece o modelo de negócio, pela área de atividade da carteira 
de clientes do ateliê, a que se acrescentam desafios resultantes da 
democratização tecnológica. J.B., nesta revelação, argumenta que 
o trabalho existe mas que, perante as dificuldades em receber o 
pagamento devido, a situação se torna difícil de sustentar. 
…
A tarde é totalmente dedicada a ouvir J.B. Enquanto conversa, o 
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diretor criativo vai esboçando pequenas alterações num folheto 
em curso, que irá divulgar uma das coleções do [Museu Nacional]. 
O seu processo, entre o InDesign e o Photoshop, é lento, não só 
pela distração inevitável que o nosso diálogo acarreta, mas porque 
me parece que J.B. privilegia o mais ínfimo detalhe, a subtileza do 
recorte de imagem. A evolução lenta de um simples folheto, mas 
que merece da parte de J.B. um recorte aprimorado, compassado, 
como se o tempo fosse outro. Na sua secretária, a xícara de café 
vazia e os livros empilhados. Perto do teclado, uma pequena folha 
com os estudos de um logótipo em evolução. Naquele ambiente, 
as relações estabelecem-se com uma velocidade de outras eras, 
num misto entre agentes analógicos e digitais. Em cima da 
mesa, um logótipo em evolução para o [Museu], um elemento 
secundário de marca que identificará uma das coleções: “Vês 
esta imagem? Estamos completamente barrocos!”, afirma com 
alegria e orgulho. “O D.S. passou os últimos 3 dias a desenhar esta 
forma, que é um pormenor de uma das esculturas do Machado 
de Castro, e eu agora estou a aplicar a tipografia sobre a peça.” A 
tipografia a que se refere J.B., e que merece a maior atenção do 
diretor criativo, consiste em três ou quatro palavras em corpo 
Bodoni, caixa alta, numa opção tipográfica que seguramente D.S. 
conseguiria aplicar. Mas não seria a mesma coisa. Por um lado, a 
proximidade de J.B. com a peça permite uma outra atenção, para 
além de que o modo como trabalha os elementos tipográficos, 
garantem uma delicadeza que não se identifica nem comenta, 
sente-se. Estará aí a diferença da sua expertise. 
…
Enquanto deambula lentamente pelo trabalho em curso, vai 
falando apaixonadamente sobre outros assuntos, embora nunca 
abandonando uma pedra de toque: a Arquitetura. Revela ter-se 
encontrado ontem mesmo com Siza Vieira, que está “cada vez 
mais simpático à medida que envelhece”. “Acontece muito com este 
pessoal. Quanto mais velhos estão mais simpáticos ficam”.
…
Voltamos aos livros. Sempre os livros. É R.Mq. quem entra no 
ateliê, e acabamos por discutir alguns pormenores de livros que 
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se encontram na sua secretária, qualquer um deles bons exemplos 
aos seus olhos, da sobrecapa à lombada. Sempre em constante 
desafio, é o próprio J.B. que ‘puxa’ a conversa para algumas das 
suas antipatias prediletas no universo restrito do design gráfico em 
Portugal: denuncia o que considera ser a deselegância nos livros 
do Ateliê de Lisboa, no racionalismo “doentio” de Pedro Falcão, na 
abordagem ao design de Francisco Providência… Exemplos de uma 
outra forma de ver as coisas, diferentes do seu olhar, que J.B. não 
consegue ‘digerir’. R.Mq. reforça a opinião do chefe, destacando a 
importância da abordagem ao projeto de design e aludindo à figura 
do designer como mediador e interveniente ‘oculto’. Preconizam, 
desse modo, os tipos de letra que “andam sozinhos”, como o exemplo 
da Minion. Tipos que não oferece qualquer resistência à leitura, 
que não se intrometam entre o leitor e o conteúdo. Nas suas ideias 
sobre os livros e sobre o design gráfico em geral, J.B. assume ser 
impaciente ante uma prática modernista, cujo extremismo considera 
desprezível. De memória, corre a encontrar um texto mordaz de Gui 
Debord sobre Le Corbusier, mas não deixo de sentir que a sua crítica 
ao modernismo não sempre é coerente. Num dos mais célebres 
aforismas de Dieter Rams — Design is as little design as possible — 
parecemos encontrar uma expressão que ilustra com rigor alguns 
dos pressupostos conceptuais nos quais o Ateliê de Coimbra assenta 
a sua prática.
…
Até ao final do dia J.B. fala ainda do trabalho na Faculdade, da 
Academia e das disciplinas de Projeto. Embora não partilhe 
a abordagem ao projeto de design da parte de alguns colegas 
docentes, J.B. não deixa nunca de elogiar a qualidade do trabalho 
dos R2, do Porto, que entende serem injustiçadamente ostracizados 
pelas Belas-Artes da cidade nortenha, alvos de inveja do 
reconhecimento internacional usufruído pelo ateliê. J.B. identifica-
se com casos como o dos R2, não pela abordagem projetual, mas 
por uma forma de trabalho em equipa. “Não quero ficar ‘um 
velho caduco’, como o [Designer]. Para mim, o [Designer] foi 
uma referência enorme. Eu adorava o trabalho dele. Mas depois 
fundou o ateliê e foi decaindo.” No seu discurso afirma permitir 
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uma exploração das valências de cada um dos elementos que 
trabalham na sua equipa, deixando-os explorar até ao limite as suas 
capacidades e competências. Embora sinta que essa consciência 
é genuína e se pode afirmar no ateliê (O próprio D.S. confirmou 
sentir isso mesmo no desenvolvimento de alguns projetos com o 
líder), sente-se que parte do ateliê se ‘escuda’ com as ideias e os 
pressupostos veiculados pelo líder, evitando sair das suas zonas de 
conforto mesmo quando os projetos assim o justificariam. 

Terça-feira, 10 abril 2012
Ateliê de Coimbra

Ao início da tarde, começo por falar com [Estagiária], a nova 
estagiária do Ateliê de Coimbra. A holandesa, de 23 anos, encontra-
se no 3. º ano de design gráfico da St. Joost Academy. [Estagiária] 
corresponde ao esteótipo hipster do designer gráfico contemporâneo: 
óculos largos, semelhantes aos usados nos anos 70 e 80. O cabelo 
encaracolado, claro, denuncia o seu ar mais nórdico. Simpaticamente, 
refere-me que encontrou o site do Ateliê de Coimbra na Internet 
e, seduzida pelo trabalho da empresa, procurou explorar uma 
experiência enquanto estagiária, no estrangeiro. Os seus colegas, 
também em estágio, optaram na sua grande maioria por ficar na 
Holanda, visando o contacto com uma série de ateliês nacionais. 
Numa conversa fácil em Inglês, [Estagiária] refere uma anterior 
experiência de estágio na Bruut, um ateliê composto apenas por 
2 pessoas, que articulavam os conhecimentos de Programação e 
Design. O perfil do ateliê, garante, era bastante diferente do Ateliê de 
Coimbra, e percebo que [Estagiária] procura um contacto com uma 
realidade profissional mais sólida, bem diferente da estrutura que 
conheceu anteriormente. Percebo, pelo seu discurso, um afastamento 
do domínio tecnológico que acaba por marcar o percurso de muitos 
dos designers da sua geração, pelos menos aqueles com os quais 
vou tendo contacto, como A.S. Num inglês imaculado, [Estagiária] 
refere um interesse maior em ser “melhor designer” do que dominar 
pacotes de software, embora sinta que o domínio dessas ferramentas 
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acaba por ser muito importante. No que respeita à participação em 
eventos de design, [Estagiária] elogia o dinamismo da Academia à 
qual pertence, que procura organizar conferências e simpósios para 
a comunidade de estudantes. Pergunta-me se tenho um portfólio 
online do meu trabalho e se faço design gráfico. Percebo, uma vez 
mais, que o seu interesse reside no contacto com a forma visual, 
como se sentisse a necessidade de ‘ter contacto’ com o meu trabalho 
para me conhecer melhor. As peças do seu portefólio, composto 
essencialmente por trabalhos desenvolvidos enquanto estudante, 
revelam um apreço maior por uma composição mais espacial, com 
diversos objetos, utilizando a fotografia dessas composições para 
construir os dispositivos de comunicação que desenvolve. Fico com 
a ideia de que a sua presença confere uma atmosfera mais lúdica ao 
ateliê. À semelhança de [Estagiário], o seu ar mais jovem e sobretudo 
o facto de ser proveniente da Holanda, são um breath of fresh air que 
o ateliê agradece. Não tendo praticamente nenhum contacto com 
a realidade portuguesa, nem enquanto turista, [Estagiária] parece 
agradavelmente surprendida pelos pontos mais fortes: a simpatia das 
pessoas, a atmosfera das cidades (Porto e Coimbra, para já) e o Sol…
…
J.B. chega, vindo do almoço. Na mesa onde normalmente me 
sento, no primeiro piso, e onde uma vez mais se dispõem algumas 
da publicações recém-chegadas ao ateliê — nestas últimas 
visitas parecem ser menos —, encontra-se uma caixa volumosa, 
forrada a tecido vermelho. Na parte de cima, a mensagem “Todos 
os fantasmas usam botam pretas.” repete-se num continuum, 
conferindo ao texto a propriedade de ser lido enquanto imagem. 
[…] O designer exibe todas as peças que se encontram no interior 
da caixa. Visivelmente orgulhoso, J.B. fala dos largos meses que 
foram necessários para ‘casar’ convenientemente as páginas, 
plano a plano, por forma a que as fotografias patentes no livro 
pudessem ter uma narrativa própria, ilustrando o percurso de 
13 anos do [Teatro]. Revela que a construção do livro consistiu 
em grande medida num ‘para-arranca’ no InDesign, testando e 
analisando as páginas, aquando a sua construção. Excecionalmente 
bem impresso, o livro apresenta-se como um exemplo fiel da 
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abordagem de J.B. perante o projeto de design gráfico: as imagens 
comunicam num ritmo solene, ‘com tempo’, num diálogo 
constante com a tipografia e com o próprio papel. Por vezes, o 
leitor é surpreendido por páginas duplas, que revelam ligações 
entre os elementos que talvez passem despercebidos ao mais 
desatento dos leitores, mas J.B. realça a sua intencionalidade no 
processo e a confiança das suas decisões. O conjunto é soberbo, 
marcado por um enorme requinte. Da forma como fala J.B., à 
medida que vai folheando cada um dos 4 livros de fotografia, 
percebo que nada foi deixado ao acaso. 
…
J.B. chama-me até à sua área de trabalho, partilhando uma vez 
mais episódios da sua vida académica. O cenário dos últimos 
desenvolvimentos é o Facebook, e não consigo deixar de notar que a 
sua abordagem perante a minha presença tem vindo a alterar-se. O 
meu acesso é hoje muito mais pessoal que há apenas 2 semanas. No 
diálogo, nos temas abordados, na transparência. É uma conquista 
saborosa.
…
Ao fundo, vou percebendo um contacto entre A.M. e 
[Estagiária]. O seu papel, para já, no seio do ateliê, cingir-
se-á ao desenvolvimento de merchandising para a marca em 
construção do [Museu], numa linha de continuidade com o 
trabalho desenvolvido por [Estagiário], e entregue a D.S. após a 
seu regresso à Dinamarca. Este é um projeto no qual [Estagiária] 
e D.S. trabalharão em conjunto, procurando apresentar uma 
proposta de identidade para o pequeno [Museu] que consiga 
comunicar de um modo eficaz para os diferentes públicos. É A.M. 
quem cumpre o papel de cliente, quem tece observações sobre o 
trabalho de design. Ele assume, ao contrário do que tem vindo a 
confessar, o primeiro ponto de decisão do trabalho, numa etapa 
anterior à chegada do trabalho a J.B. A.M., recorrendo-se do seu 
inglês fluente, conduz [Estagiária] na evolução da proposta e no 
caminho a seguir. É ele quem domina as relações com o cliente, 
e reforça que o seu testemunho assenta numa non designers 
perspetive, mas por isso não menos importante. Pelo seu discurso, 
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apercebo-me que A.M. cumpre também um papel ‘moral’ na 
condução do trabalho. Indica, por exemplo, que o cliente dispõe de 
fundos limitados, e recomenda a [Estagiária] uma atitude menos 
‘wild’ (“No need to get wild, ok?”) Não deixo de sentir que este é 
também um primeiro sistema de bloqueio à exploração conceptual 
e criativa da estagiária, embora compreenda que este afunilamento 
visa a rentabilidade temporal do ateliê em design gráfico. 
…
Vou tentando perceber qual o ponto de situação de outros 
trabalhos da equipa. A.S., denunciando o excesso de tempo livre, 
vai desenvolvendo uma proposta gráfica para uma “plataforma 
online de manuais de marca”, uma espécie de repositório digital de 
manuais de identidade corporativa, com o objetivo de ser utilizado 
não apenas pelo Ateliê de Coimbra, mas por outros ateliês. O 
desenvolvimento de uma proposta deste tipo revela um interesse 
de A.M., ‘cliente’ da proposta em estudo, em apontar o Ateliê de 
Coimbra como uma empresa com a missão de desbravar o caminho 
do profissionalismo em design gráfico, em Portugal, viabilizando 
novas abordagens na relação entre o designer e o cliente que, num 
processo de marca, tende a perder o rasto a quaisquer dispositivos 
de normalização identitária eventualmente gravados em CD-ROM, 
disco rígido ou DVD. 
…
À medida a que me aproximo de D.S., sou alertado para o facto 
de que esta não é uma altura conveniente, e de imediato procuro 
afastar-me. Percebo, ainda assim, que o projeto em curso consiste 
no desenvolvimento de uma brochura para o [Festival Música], 
num processo que D.S. afirma não haver receita para o ateliê. 
D.S. surge com um comentário interessante: “Este trabalho é à 
borla. Mas normalmente os melhores trabalhos dos ateliês são 
sempre os que são desenvolvidos à borla. Com os R2 acontece 
isso. Os melhores trabalhos deles são os que eles fizeram à borla.” 
Perante este comentário, retorqui que talvez haja uma relação 
entre o fato de o trabalho ser desenvolvido pro bono e a qualidade 
percecionada no final, e sugeri que D.S. deixasse de ser pago, para 
que a qualidade do seu trabalho sobressaísse. Com a conversa, 
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terminada com uma óbvia provocação da minha parte, fico 
com a ideia de que esta perceção do designer acarreta inúmeros 
perigos, sobretudo porque revela um entendimento da profissão 
verdadeiramente livre apenas quando as condições da resposta 
ao cliente são modificadas, por exemplo, através do seu valor 
monetário.
…
Por volta das 16:45, troco impressões com R.Mq. sobre a aquisição 
de um iPad. Rapidamente percebo, mesmo antes da própria 
me dar essa indicação, que a sua experiência com este tipo de 
tecnologia é praticamente inexistente, num apontamento que 
não deixa de causar alguma surpresa. A sua reação com o iPad 
é estranha, pejada de receio. Empresto-lhe o iPad que utilizo no 
terreno, e a descoberta é feita de um modo cuidadoso, ‘para não 
estragar’, cada passo dado a medo. O seu perfil enquanto designer 
parece ditar grande parte do seu percurso profissional até ao 
momento, e a ideia com que fico é que há em R.Mq. o receio 
de não acompanhar a evolução dos tempos. Pouco disposta a 
aprender novas linguagens, como a programação ou a animação 
em flash, por exemplo, R.Mq. diz-me que não tem interesse numa 
prática em design nesses moldes, muito embora se sinta forçada 
a acompanhar a tendência dos dispositivos móveis, como o iPad. 
Acredita que as suas competências são ainda assim, mais valias 
num novo universo de suportes.
…
À saída do ateliê, a partilha de R.Mq. para com a qualidade do 
estado emocional que se tem vivido no ateliê. Diz sentir uma 
atmosfera mais pesada, marcada por alguma falta de diálogo 
entre as chefias e a equipa de trabalho. Neste desabafo, R.Mq. 
fala descomplexadamente de uma série de frustrações que vive 
no seu quotidiano. Assume, no desenvolvimento de um projeto 
para a [Organização], ter estado à beira de um estado depressivo, 
chegando a chorar no proprio ateliê: “não imaginas como é que 
eu estava. Tive mesmo que me sentar com o A.M. para que ele 
tomasse uma atitude, e cheguei a ameaçar demitir-me.” Percebo, 
pelo discurso de R.Mq., que a relação com o gestor do ateliê 
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nem sempre é pacífica, e afirma ser o próprio A.M. o primeiro 
a reconhecer lacunas pontuais na gestão da equipa. Nessa 
situação em concreto, o papel de R.Mq. consistia na preparação 
de uma série de materiais com a marca da [Organização], 
aplicando-a a uma multiplicidade de suportes e fins. Também 
A.Silva chegou a desenvolver templates em Word para que o 
cliente pudesse desenvolver cartas, ou ofícios, mas acabaram 
por suscitar problemas da parte do cliente. Para R.Mq., a culpa 
reside na coordenação do departamento de comunicação da 
[Organização], que apresenta um caderno de encargos com 
pressupostos inaplicáveis ou imprevisíveis. A relação torna-se, 
neste sentido, bastante desequilibrada, sendo evidentes as falhas 
de comunicação entre as duas partes envolvidas. Uma outra 
questão prende-se com a assinatura do trabalho do [Teatro], no 
qual a designer confessa sentir alguma injustiça pela ausência de 
uma menção da sua participação no projeto.
…
No deixo de sentir que no ateliê todos trabalham muito longe uns 
dos outros, muito embora a proximidade geográfica não se altere. A 
arquitetura do espaço contribui para a construção da relação.
…
Assisto, dadas as dificuldades relacionadas com a chegada 
de novos projetos, a um aumento das tarefas de pendor 
administrativo, com tarefas cuja identidade não surge vinculada 
ao gabinete, perdendo-se alguma da responsabilidade emocional 
do ateliê para com o trabalho. R.Mq. reflete sobre isso mesmo: “no 
último ano e meio, sinto que todo o trabalho que desenvolvi não 
merece referência no meu portefólio”, num definhar progressivo 
lamentado pela designer.

Quarta-feira, 11 abril 2012
Ateliê de Lisboa

A chegada dá-se por volta das 14:30. Todos os colaboradores 
da empresa encontram-se no ateliê, mas o ambiente parece ser 
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moderadamente tenso. Quando pergunto se estão bem, J.S. 
responde de imediato “Não! Muito mal dispostos!”, mas não o levo 
a sério. S.V. parece bem disposta (“Vim de férias…”), mas começa 
desde logo a denunciar uma eventual polémica com um trabalho 
que envolve o ateliê. Um post no Facebook sobre o tópico não 
parece preocupar R.B.…
…
Procuro a Dot Dot Dot 7, no meio de inúmeras revistas e livros. 
A tarefa não é fácil, sobretudo porque a publicação nunca foi 
uma aquisição prioritária do ateliê. Existem alguns números, mas 
não mais que isso. Mas L.A. aponta um potencial local para a 
publicação e fico incrédulo a olhar exatamente para o número 7 da 
Revista, precisamente o número que preciso. Serendipity.
…
R.M. vai andando “para trás e para a frente”, como refere, às 
voltas com a [Revista]. Desta feita, terá que seguir as revisões ao 
conteúdo, que são apresentadas de um modo no mínimo original: 
as páginas onde constam as anotações foram, feitas a caneta de 
feltro negra, foram digitalizadas. O resultado é um PDF, que 
R.M. precisa de ver impresso para conseguir dar continuidade ao 
trabalho de revisão, num “cá e lá” que me parece curioso. 
…
Em poucos instantes, o ateliê fica praticamente vazio. Todos foram 
almoçar, e só R.M. e S.V. ficam no ateliê. Os colegas foram almoçar.
…
À medida que procuro digitalizar o artigo da dot dot dot, vou 
conversando com L.A. Diz-me que neste momento não está com 
tanto trabalho como normalmente, e revela-me estar a desenvolver 
uma newsletter para uma Instituição Internacional. No computador 
toca uma música que recupera o espírito da América dos Anos 
30, dos quartetos masculinos da era. É um ambiente que contrasta 
com o espaço rico em tecnologia, e a justaposição parece-me 
interessante. O estilo musical sugere também o ambiente revivalista 
em que nos encontramos, e L.A. sugere que esta atmosfera está ao 
nível do “lixo digital”, as texturas que utiliza no trabalho gráfico, 
que conferem às peças de comunicação um espírito mais material. 
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É um registo que lhe agrada, percebo. Eu próprio sinto que a 
utilização dessas técnicas conferem todo um espírito old soul à 
comunicação, num claro contraste com a era do digital.
…
No ateliê pairam inúmeros vestígios materiais da prática 
quotidiana, mais do que me parece habitual. Letras desenhadas à 
mão, a pincel, em folhas de formato A2, próximas do espaço que 
ocupa E.G. Próximo de R.M., as páginas em revisão da [Revista], já 
impressas em formato A3. Para além disso, algumas das sardinhas 
da edição de 2012 do concurso das Festas da Cidade estão fixas na 
parede, impressas em grande formato, dando o mote ao ateliê para 
as Festas que se avizinham.
…
As conversas com L.A. O designer vai discortinando uns 
episódios sobre um antigo colaborador do ateliê, que acabou por 
deter funções mais humildes, como arte finalista, mas que publica 
os trabalhos como sendo o diretor de arte, responsável máximo 
da criatividade num projeto. Este tipo de ação são identificadas 
por R.B. e L.A. como estratégias mesquinhas, que só não suscitam 
outro tipo de problemas pela ‘insignificância’ do sujeito: “se 
não conheceres o tipo, dizes que ele é um boss do caraças. A 
sério… Vais a ver, e em todos os projetos do portfólio diz que foi 
Diretor de Arte… Para mim o Diretor de Arte é o topo do topo, 
e aquilo que ele fez foi pouco mais do que arte final!” O antigo 
colaborador é também acusado de publicar projetos que não 
chegaram a ser produzidos, utilizando a fotografia para simular a 
sua existência real. Mas R.B. chega a apontar eventuais problemas 
legais na publicação daquele tipo de materiais, uma vez que o 
cliente reserva o direito de vir a publicar aquele material, um dia 
mais tarde.
…
Vou ter com S.P. com o pretexto de reunir fotografias de grupo do 
ateliê. S.P. diz-me que existem varias imagens do grupo, antigas, 
e confessa nunca ter havido um momento formal que de captura 
do coletivo. Os apontamentos fotográficos são, por esse motivo, 
recolhidos num registo mais lúdico, espontâneo, em concordância 
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com os aspetos identitários que vou identificando no ateliê.
…
R.M. está ‘presa’, de certo modo, nos trabalhos que tem em 
mãos. Por um lado, com o [canal TV], sente-se que o cliente não 
corresponde ao seu perfil. Existe uma dissonância entre o estilo 
comunicacional adotado pelo cliente e o perfil mais concreto da 
designer. R.M. está pouco segura nas suas decisões, e começou até a 
tentar recolher a minha opinião acerca de alguns materiais que vai 
desenvolvendo… Por outro lado, reclama da falta de entendimento 
sobre a edição da Companhias, onde o cliente parece “não gostar 
de nada…” Apesar de terem dado ok sobre os conteúdos a incluir 
na edição, o cliente apresenta-se agora menos convicto do material 
a publicar, questionando não só a solução gráfica mas também o 
próprio conteúdo, num ‘pingue-pongue’ que parece deixar R.M. em 
desespero.
…
S.P. fala-me do seu papel nos trabalhos de Ilustração para a 
coleção de livros sobre Fado. J.S. incita-a no sentido de S.P. 
assumir verdadeiramente o papel de diretora de arte dos 
ilustradores com quem trabalha, direcionando-os, dirigindo a 
sua ilustração em consideração com os propósitos do trabalho a 
desenvolver. S.P., que nesta [Coleção Livros] desenvolve também 
as capas de cada publicação (têm existido outros projetos nos 
quais as capas foram desenvolvidas por terceiros), vê-se na 
necessidade de estabelecer uma relação mais concreta com os 
ilustradores com quem colabora.
…
Dou conta da reunião de J.S. com os responsáveis da [Bienal 
Ilustração], que não consegui acompanhar de perto. Percebo, no 
entanto, que a reunião tem um tom absolutamente informal, na 
secretária que normalmente ocupo. De certo modo, todos falam a 
mesma linguagem.
…
Por vezes, fico a pensar na efervescência que vivo no ateliê, sendo 
inevitável a comparação com a empresa de Coimbra. Embora 
compreenda que as identidades dos ateliês não possam ser as 
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mesmas, para além de sentir que habita na tipologia dos seus 
clientes e projetos, sinto que este é um espaço em fluxo, como um 
organismo vivo, animado, dinâmico. Aqui, os tempos de pausa 
existentes parecem encaixar como pausas musicais, necessárias para 
enfrentar o projeto seguinte. São tempos que me parecem ajustados 
às necessidades, não se sobrepondo aos tempos mais frenéticos e 
exigentes dos trabalhos em curso. Em Coimbra sinto que o tédio 
se sobrepõe, em momentos, ao trabalho, aniquilando sentimentos 
positivos que dali possam advir. Os designers parecem preferir uma 
dinâmica mais exigente (qb., naturalmente…), que lhes permita 
materializar a sua criatividade.
…
Falo, com L.A., da assinatura do trabalho e a falta de convenção 
no ateliê. Anda embalado pela denúncia do trabalho do ex-
colega, que forja as responsabilidades que deteve perante os 
projetos desenvolvidos no ateliê, é o próprio L.A. quem acaba por 
ir avançando com uma reflexão acerca do seu comportamento, 
afirmando sentir-se no direito de assinar um trabalho que seja 
verdadeiramente ‘seu’: “Por exemplo, este livro aqui na parede. Fui 
EU quem o desenvolveu. Pedi a opinião a uma serie de colegas, e 
o J.S. viu-o, acompanhou-o, mas o projeto é meu. As ideias para 
o grafismo são minhas, fui eu quem o levou de uma ponta a outra 
e sinto que o projeto é meu. Por isso acho que o devo assinar 
em meu nome próprio.” Somente nessas circunstâncias, como 
a situação indicada, que o designer sente justiça na menção do 
seu nome, numa situação que acredito que não suscite qualquer 
controvérsia no seio do ateliê. Percebo, ainda assim, que pode 
haver algum confronto em projetos vão saltando ‘de mãos em 
maos’, como aquele que S.P. vai desenvolvendo: “aquilo que a S.P. 
está a fazer é uma declinação do que comecei por fazer, depois 
passou pela E.G., agora está com a R.M.…” poderemos, perante 
este contexto, falar de uma qualquer outra prática que não seja 
colaborativa? Em regra geral, o trabalho é assinado de duas 
formas: com a atribuição do design ao Ateliê de Lisboa, ou com 
a indicação prévia do nome da pessoa que foi responsável pelo 
projeto (ex. L.A./Ateliê de Lisboa)
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…
L.A. tem um entendimento da sua prática muito mais próxima da 
‘arte gráfica’ do que propriamente do design. Procuro explorar no 
designer uma vertente mais critica sobre o design, incitando-o com 
vínculos conceptuais ligados à disciplina. Mas o designer não dá 
relevo a temas do género. A sua essência como designer, o papel 
profissional que assume para si, é a exploração sem limites da 
forma gráfica.
…
J.S. traz consigo uma série de catálogos tipográficos, de uma 
riqueza material impressionante. Sobretudo para os designers, 
habituados ao fascínio formal que as letras proporcionam, 
os catálogos são peças de um valor tremendo. O acesso a 
publicações deste género acaba por ser privilegiado, sobretudo 
pelo facto de serem peças com valor patrimonial e histórico. 
Outras publicações, embora mais humildes, não deixam de 
exercer um fascínio sobre E.G., R.M. e S.P., que se deixam 
fascinar pelos pormenores mais subtis: a especificidade 
dos materiais utilizados para a sua produção, os rigor das 
composições tipográficas, o relevo deixado pela passagem 
dos tipos mecânicos em chumbo. São materiais que deixam 
transparecer toda a identidade do ateliê.
… 
O livro ‘mal feito’ acerca da ilustração em Portugal, de Teresa 
lobo. Na opinião de J.S., o livro acaba por não conseguir ser bem 
sucedido no tema a que se propõe, sobretudo pelo facto de tratar 
de um universo muito especifico da Ilustração em Portugal naquele 
período (1910-1940): a ilustração em Magazines. Outra das criticas 
que J.S. aponta ao livro incide sobre o próprio texto, recriminando o 
discurso eminentemente academicista e inclusive a própria expressão 
linguística mais débil.
… 
R.M. revela a sua frustração, de um modo tímido. Desde as 11 
horas que afirma estar a tentar falar com J.S. sobre os projetos em 
curso, mas as sucessivas tentativas que vai fazendo ao longo do 
dia falham redondamente. A sua abordagem acaba por suscitar 
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alguns comentários divertidos dos colegas, mas a designer parece 
já esgotada de tentar esse contacto próximo. Também J.S. brinca, 
dizendo que eu próprio tenho a capacidade de ir ‘roubando’ os 
minutos para recolher os comentários de cada um deles: “a culpa 
é do Leonel, R.M., já sabes como é que ele é. Tem cá um sex 
appeal…’, brinca. Mas na verdade, o que sinto é que existe, da parte 
de J.S., consciente ou inconscientemente, a tentativa de ‘libertar’ 
R.M. dessa mesma prisão que a bloqueia, que a torna dependente 
do seu responsável criativo. Embora compreenda porque R.M. 
precise de discutir o trabalho com o seu superior, também eu a 
sinto demasiado insegura, incerta nas soluções que propõe. Tenho 
no entanto sentido que a sua confiança vai decrescendo (talvez ao 
contrario do que seria expectável), em proporção inversa para com 
o seu desânimo. Os seus colegas, independentemente da idade, com 
maior ou menor dificuldade, parecem conseguir reagir melhor à 
autonomia que J.S. vai exigindo.
…
Faltam 20 minutos para as 20:00 quando abandono o ateliê, 
mas fico com a sensação que o dia ainda está longe do fim. Saio 
com alguma frustração de não poder continuar a acompanhar 
o trabalho. Sinto que a minha presença no espaço é bem-vinda, 
aceite. Da minha parte, vou procurando proporcionar uma 
sensação de descontração que propicie a reflexão, a troca livre 
de ideias, o comentário desprovido de preconceitos. Claramente, 
embora sinta que isso nem sempre poderá ser encarado de um 
modo positivo, a minha abordagem acaba por não ser encarada de 
um modo demasiado académico. Penso que será a abordagem mais 
eficaz para conseguir estar verdadeiramente próximo.

Quinta-feira, 12 abril 2012
Ateliê de Coimbra

À chegada, as diferenças de impressão (entre digital e offset) dos 
folhetos do [Museu]. A diferença entre o digital e a má impressão 
em offset do fornecedor, que terá que assumir responsabilidade 
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perante o trabalho. Em comparação com os resultados provenientes 
de um fornecedor de serviços de impressão digital de Coimbra, 
as diferenças são claras. A qualidade da impressão digital é 
incomparavelmente superior, entendem os designers.
…
- “hoje estou chateado”, diz o líder. 
…
O orgulho na publicação do livro “todos os fantasmas usam botas 
pretas”, no Facebook. J.B. realça o resultado da presença do seu 
trabalho. A conversa com J.B. revela as suas ideias perante o papel 
de comissário de uma exposição, criticando o facto de [Designer] 
ter incluído alguns dos seus trabalhos aquando a organização 
da [Exposição]. J.B. é da opinião que o seu concorrente não 
conseguiu ‘resistir à tentação’ de incluir peças da sua autoria, 
num comportamento que o diretor criativo do Ateliê de Coimbra 
considera condenável. “Há outras formas mais inteligentes de 
divulgar o trabalho do ateliê”.
… 
“O que é que o design faz nas belas-artes?! é uma disciplina de 
projeto! Está bem é com a Engenharia, com a arquitetura!” J.B. fala 
do peso da Academia numa cidade como Coimbra, num discurso 
que me parece normal para os habitantes de uma cidade como 
Coimbra.
…
Vou-me apercebendo das conversas em inglês entre D.S. e 
[Estagiária]. Falam de assuntos mundanos, que mais têm que ver 
com diferenças culturais do que com o design gráfico. 
…
J.B. fala do respeito por Chip Kidd e Dwiggins e elogia as capas 
comerciais dos designers, num design gráfico que “não se faz na 
Europa, com exceção do reino unido”: “Eu acho que foi isso que 
tentámos fazer com a [Editora], mas acho que agora estamos 
a pagar o preço. Há editores que não percebem isso. Fiz uma 
proposta para a [Editora] que não ganhou, e vendo a proposta 
que ganhou percebe-se claramente que não perceberam nada do 
que lhes tinha apresentado!” No piso de baixo, fazemos uma breve 
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passagem pelas principais figuras de referência para J.B., numa 
conversa confortável e intimista, um diálogo próximo. Nas suas 
palavras, realça sobretudo a excelência do percurso de Chip Kidd e 
dos restantes designers da Knopf, da grandeza que sentiu em Wim 
Crouwel e no que diz ser uma arrogância condenável de Starck, 
de quem ‘chegou a sentir pena’, dada a pobreza da apresentação 
feita pelo designer francês. Aborda ainda a ‘sabática mentirosa’ do 
simpático Sagmeister, que faz campanhas milionárias nesse mesmo 
período ‘sabático’. J.B. valoriza o contacto e a experiência de estar 
próximo das principais figuras do design gráfico internacional. 
A aura dos mestres. J.B. parece ter consciência, também de uma 
espécie de aura em torno da sua personalidade, numa confiança 
motivada pela consolidação de uma carreira no design de livros. O 
tom é confiante, mas não excessivamente arrogante. Lembra que 
ele próprio chegou a ver as letras todas cortadas para a criação dos 
fotolitos, numa rápida (e talvez inconsciente) reflexão acerca do seu 
próprio percurso. 
…
A hora do lanche é religiosamente cumprida, à tarde, por R.Mq. 
e A.S., que contam com a companhia de [Estagiária]. Ja as 
acompanhei noutros momentos, e o local predileto para a pausa 
é o jardim, à beira do Mondego, a poucas dezenas de metro de 
distância do ateliê. A beleza do cenário merece, sem dúvida, 
uma apreciação mais atenta, e as designers parecem sorver todo 
esse ambiente que caracteriza a cidade de Coimbra. [Estagiária] 
assume estar a gostar muito da sua experiência no ateliê e em 
Coimbra, e afirma procurar conhecer melhor o nosso país. 
…
À medida que voltamos ao ateliê, assistimos à saída habitual de 
J.C. e D.S., cumprindo também eles o seu ritual de um modo quase 
religioso. Optam, no entanto, por ir até ao café. 
…
Com J.B., A.Silva e C.A. vamos falando sobre os escândalos 
do futebol, sobre política e sobre as mais recentes catástrofes 
naturais, na Indonésia e no continente americano. É uma conversa 
espontânea, que vai surgindo dos elementos da equipa. Esse tempo 
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para a conversa revela uma cumplicidade entre os funcionários, 
mas também um tempo largo dentro do ateliê, parado. Hoje parece 
ser um dia pacífico. A.M. e A.B. não se encontram no ateliê. Tenho 
reparado por várias vezes que o casal não está, nos últimos dias.
…
J.B. comenta, com algum escárnio, que um pormenor que decide 
aplicar num folheto, uma marca de parágrafo de cor diferente, vai 
dar trabalho no acerto de registo. A forma como o afirma deixa 
transparecer que há uma ponta de gozo nesse gesto, uma espécie 
de desafio que o designer gosta de introduzir. Acredito que seja um 
mecanismo de controlo, em certa medida, uma forma de exercício de 
poder que lhe agrada.
…
O silêncio vai imperando, no seio do ateliê. Por vezes, é possível 
escutar alguns apontamentos de música vindos dos headphones 
de cada um dos designers, mas não existe uma música de fundo 
ambiente, que envolva o ateliê e lhe dê algum apontamento de cor. 
Sinto falta disso, de uma atmosfera ambiente que consiga solidificar 
o espírito do ateliê, pautar uma espécie de ritmo e dinâmica de 
trabalho. Cada vez que J.B. aumenta o volume dos speakers do seu 
computador parece reforçar-se essa ideia de ambiente criativo. 
…
Acompanho de forma mais próxima a preparação de uma humilde 
brochura, pouco exigente para as competências de R.Mq., para 
um ciclo de conferências organizado pelo Grupo[Editora]. A 
designer encara o projeto, no entanto, com profissionalismo e 
apreço pelo detalhe. Ao mesmo tempo, A. despede-se de um modo 
praticamente impercetível. A sua situação de saúde está, para já, 
controlada, e não parece haver necessidade de entrar nos próximos 
dias em período de baixa médica. A sua presença no ateliê passa 
despercebida, oculta. 
…
J.B. entusiasma-se a ligar o seu antigo computador, um Mac Plus 
que comprou em 1986. Assume ter comprado o computador 
‘a letras’, como se de um empréstimo para o carro se tratasse. 
600 contos (€3000 euros, na moeda atual) foi o valor de que 
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necessitou para adquirir o equipamento, um valor que me 
parece ser exorbitante para a época. O computador, que contém 
ficheiros de trabalho de há 15 anos, continua a funcionar, num 
desempenho que não deixa de surpreender. O fascínio de J.B. é 
genuíno, e o seu divertimento em ver ligado um computador com 
o qual desenvolveu durante vários anos o seu trabalho propicia 
memórias daquele tempo: os ficheiros que davam erro, as disquetes 
que teimavam em não abrir, as pequenas subtilezas do design de 
interação do sistema. J.B. fala desse tempo com carinho, com uma 
‘magia’ própria desse período, tais eram as limitações com que o 
trabalho ia sendo desenvolvido. 
…
[Estagiária] vai preparando material de merchandising para o 
[Museu Nacional], propostas mais ou menos avulsas. Anda não vi 
qualquer contacto com J.B. 
…
“Estar a fazer isto é melhor do que não ter nada para fazer”, 
afirma A.S. Auxilia o trabalho de D.S., no desenvolvimento 
de uma brochura para o [Festival Música]. O trabalho, uma 
penosa depuração da tipografia, desenhada manualmente por 
D.S., é uma tarefa que exige paciência, e o trabalho é dividido 
por ambos. É curioso ver confirmado o que D.S. dizia, num 
outro dia: os trabalhos que quererem mais tempo, mais esforço, 
mais trabalho, parecem ser os que trazem menor rendimento 
ao ateliê, numa tendência que os responsáveis da empresa vão 
procurando evitar. À saída do ateliê, J.B. passa próximo para 
perceber o que estão a desenvolver os designers. Ao verificar 
o trabalho tedioso que D.S. e A.S. estavam a desenvolver, 
questiona se se justificará perder tempo a acertar pormenores 
que talvez não sejam percetíveis na impressão final. Enquanto 
abandona o ateliê, diz: “o que vale é que eles recebem pouco…”, 
satirizando o tempo que os designers estariam a dedicar ao 
trabalho. J.B. falou como patrão, como chefe e responsável 
pelo trabalho, realçando talvez o facto de que o trabalho 
dos designers poderia ou devia ser gerido de um modo mais 
eficiente. Acredito que o próprio J.B. o sinta do mesmo modo, 
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e interpreto o seu comentário como uma forma de brincadeira. 
Mas mesmo assim…A mensagem ficou e não me parece ter sido 
recebida do melhor modo…

Sexta-feira, 13 abril 2012
Ateliê de Lisboa

Chego ao ateliê quase às 3 da tarde e ambiente é calmo. Sente-se o 
peso do final da semana, num dia com um clima menos agradável 
que o costume. A chuva acompanha a tarde de sexta-feira, dia 
13, e o ateliê parece tornar-se ainda mais acolhedor. Num tom 
bem disposto, as designers vão dando conta do ponto de situação 
dos seus trabalhos, num exercício que se tornou rotineiro. A 
dificuldade que detinha, no início, em perguntar o ponto de 
situação dos trabalhos já desapareceu, numa aprendizagem que só 
o tempo confere. L.A. e R.B. chegam pouco depois, no regresso do 
almoço. O mais provável é terem ido “aos hamburgers”, no H3, que 
está situado a escassos metros do ateliê.
…
Sento-me próximo do R.B., e procuro não interferir no seu 
trabalho. R.B. é talvez um dos designers do ateliê com quem 
me é mais difícil estabelecer uma ponte para com o trabalho 
que realiza. R.B. talvez acuse mais “a conversa” comigo como 
um desperdício do tempo útil de trabalho, talvez porque sinta 
maior dificuldade em conversar e trabalhar ao mesmo tempo. 
Explico que não quero incomodar, mas R.B. acaba por ter maior 
dificuldade em assimilar a minha presença. Vai deambulando no 
Facebook, mas o sistema é, no seu caso, uma parte considerável 
das suas funções. R.B. está constantemente atento às novidades 
sobre o ateliê, à extensão das suas publicações na plataforma, à 
recente polémica do concurso das sardinhas para as Festas da 
Cidade. O desenho vencedor acabou por ser da autoria de um 
coletivo de designers com atividade profissional na Brandia, o 
maior grupo de comunicação a operar em Portugal. O problema, 
para a opinião pública, foi o facto de um dos elementos do Júri 
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ser o responsável pela agência de Comunicação, e a torrente 
de comentários na plataforma não deixa de se fazer sentir. R.B. 
parece acusar esta polémica, evidenciando algum desconforto. 
Na sua opinião, os comentários são ignorantes, sobretudo 
por desconhecerem o processo anónimo de submissão das 
candidaturas. Sinto, ainda assim, um mal-estar, na incerteza 
do que poderá ocorrer em futuras edições do concurso. A 
verdade, muito embora este seja um projeto do [Dpto. Cultura], 
um dos cliente com R.B. mais colabora, é que o concurso 
“das Sardinhas” tem vindo a ser quase confundido com a 
própria atividade do ateliê, público que é o vínculo do ateliê 
ao projeto. É R.B. quem, de certo modo, estabelece o rumo do 
ateliê no seguimento destes e de outros caminhos. Fala-me do 
conhecimento adquirido do ateliê na publicação de conteúdos 
editoriais para o iPad, promovidos pela experiência da [Revista]. 
O seu conhecimento sobre a área é extenso, quer de um ponto 
de vista tecnológico, quer de um ponto de vista estratégico. R.B. 
acompanha em tempo real as novidades do mercado, e a sua 
atenção é constante. Há uma dinâmica de acompanhamento com 
o que de melhor existe no mercado editorial, sobretudo no que 
respeita o desenvolvimento das aplicações móveis. É R.B., na sua 
articulação com S.V. e J.S., quem dita o percurso a desenvolver 
pelo ateliê na prossecução dos novos formatos e novos veículos 
do design gráfico. R.B. refere um importante aspeto na relação 
com a tangibilidade destes objetos que vai desenvolvendo. 
Compreende, pelo seu domínio dos sistemas, que um site e uma 
aplicação para o iPad detêm níveis diferentes na perceção da sua 
‘tangibilidade digital’.
…
R.B. fala-me ainda de 3 projetos candidatos ao concurso do 
clube de criativos, cujas candidaturas fecham nos próximos dias. 
A estratégia, revela-me S.V., é procurar avançar com apenas 3 
candidaturas que procurem assegurar a conquista dos prémios. 
Nesta edição, O Ateliê de Lisboa submete uma série de cartazes 
para o [Teatro], desenvolvidos pelo R.B., a edição iPad da [Revista] 
e um livro com ilustrações de vários autores sobre um ex libris 
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da cidade de Lisboa. É um livro grande, com a lombada à vista, 
e detém uma forte presença tátil na secretária. Impresso a duas 
cores, a preto e laranja, apresenta-se com uma exuberância gráfica 
assinalável. O seu cheiro forte a tinta e papel seduzem o leitor, 
numa familiaridade que me agrada. A submissão destas três 
candidaturas custará ao ateliê mais de 500 euros, num investimento 
avultado e contabilizando pela empresa. É um investimento 
estratégico do qual o ateliê não parece abdicar, sabendo que a 
conquista destes prémios trará ao ateliê reconhecimento nacional e 
notoriedade.
…
Procuro não intervir no trabalho de cada um dos designers. Cada 
um dos elementos permanece ocupado, no desenvolvimento de 
projetos diferentes. E.G., S.P., C.R. e R.M. acompanham o trabalho 
com chá e bolachas, uma companhia e um ritual constante no 
quotidiano das designers, num detalhe que não me parece de 
menor importância. Há um ambiente de “sala de estar” que me 
agrada, que me parece salutar para a qualidade do ambiente que 
se vive no ateliê. A pequena e funcional cozinha do espaço contém 
todos os eletrodomésticos essenciais para a sua utilização no 
ateliê: a máquina do café, o frigorífico, o dispensador de água. No 
lavatório, alguns copos e canecas compõem o resto do cenário, 
mais “caseiro” do que propriamente “profissional”, no sentido 
estereotipado dos termos.
…
L.A. continua a desenvolver uma newsletter para um conglomerado 
internacional de companhias de seguros. Noto que L.A. não tem 
pressa, vai-se “arrastando” no desenvolvimento do projeto. A 
publicação, de cariz semestral, não constitui um grande desafio 
para o designer, e fico com essa perceção relativamente a este 
mesmo projeto. L.A. fala-me da forma como trata a ilustração, 
cujos originais lhe parecem demasiado realistas, demasiado 
detalhados. Utilizando o Photoshop para cumprir pequenos 
reparos, L.A. parece conseguir dar uma maior ligeireza no desenho. 
Em seguida, mostra-me as fotografias originais, que funcionam 
como base para o trabalho do ilustrador. “Quem consegue fazer 
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estes desenhos a partir destas imagens é um artista…”, comenta, 
referindo-se à dimensão particularmente reduzida das fotografias 
que foram enviadas para o cliente. De facto, não deixo de pensar 
que o recurso à ilustração, para os retratos, resolve um problema 
grave para o desenvolvimento do projeto. A falta de qualidade 
dos ficheiros originais, a todos os níveis – dimensão das imagens, 
resolução, iluminação – propicia o desenvolvimento desta solução 
que confere dita o tom da publicação, e lhe confere uma atmosfera 
muito própria.
…
No seguimento das aplicações para o iPad, mostro a aplicação 
“toca boca” ao grupo. O jogo infantil, de grande qualidade visual 
e com um excelente design de interação, vai divertindo o grupo, 
reforçando a atmosfera do ambiente descontraído que se vive no 
ateliê.
…
J.S. não está no ateliê. No fim de semana, irá novamente a Coimbra 
fazer uma comunicação, à semelhança do que aconteceu há 15 dias 
e ainda mesmo esta semana, no Porto. J.S. parece não conseguir 
parar. É constante a procura em estabelecer ligações, seja em 
projetos próprios (como a [Coleção Livros], seja na criação 
de pontes com a Academia, seja na ligação aos clientes que o 
acompanham. O Ateliê de Lisboa não age como mediador, no 
sentido em que cumpre um programa proveniente do cliente. A sua 
ação e o seu quotidiano ilustram, na sua maioria, um envolvimento 
maior na sua interligação com o cliente. Sente-se o lado mais feroz, 
do papel de diretor de arte.
…
S.V. está sozinha, na segunda sala que constitui o ateliê. Este espaço, 
que normalmente partilha com J.S., está uma vez inundado com 
novos livros, provavelmente outras aquisições do final da semana. 
As portas das suas salas, que não estão ligadas entre si, acabam por 
estar sempre abertas. Já pensei várias vezes na segurança do espaço, 
mas não parece haver receio de quaisquer invasões ou roubos. Com 
S.V. tenho também uma relação afável, divertida, à semelhança 
do que acredito que aconteça com os restantes elementos do 
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ateliê. Não parece haver desconforto na minha presença, e 
o ambiente mais calmo propicia a partilha de histórias mais 
mundanas e episódios da vida na cidade de Lisboa: das sensações 
de insegurança no bairro onde vive, o receio do mau ambiente na 
escola básica do filho, o custo crescente dos transportes públicos… 
São conversas simples, de quotidiano, mas que não deixam de me 
fazer sentir como um elemento familiar no ateliê. Saio pelas 18:00.



Maio, 2012.
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Quarta-feira, 02 maio 2012
Ateliê de Lisboa

A música confere o tom, calmo e concentrado. Os planos de 
teste abertos, impressos e fixos na parede, ajudam à minha 
contextualização nas atividades da equipa. Novas capas das 
coleções desenvolvidas por S.P. revelam-me a evolução da coleção, 
número após número. Do lado de E.G., apercebo-me de um livro 
com crónicas de Sérgio Godinho e, pelo número de páginas fixo 
na parede, parece estar já próximo do seu final. Business as usual, 
penso. As tarefas parecem ir sendo construídas, passo a passo, 
numa regularidade “normal”, sem cortes ou ruturas. Embora sinta 
que a minha ausência forçada tenha um lado negativo, como o 
“desligar” emocional pelo projeto ou um eventual afastamento da 
equipa do Ateliê de Lisboa, rapidamente vejo um lado positivo 
neste período. Sou recebido de um modo bem disposto e a 
equipa demonstra sentir-se até mais disponível para continuar 
a colaboração. No ambiente tudo me é familiar: a evolução dos 
projetos nas paredes do armário, a música ambiente — artistas 
indie, claro — que entoa de um modo suave no ateliê e a ausência 
“dos rapazes”, seguramente no H3, em pausa para almoço. Até a 
entrada no prédio parece ter a capacidade de me permitir “entrar” 
no momento da observação, com um cheiro “a mofo” de prédios 
antigos que, embora não totalmente prazeiroso, não deixa de ser 
agradavelmente característico. No ateliê, não denoto mudanças de 
ritmo e, com a particularidade de se experienciar já uma maior 
proximidade das Festas da Cidade, poderia ser uma sequência de 
tarefas perfeitamente adaptáveis a outro projeto. R.M. revela-me 
que começa já a sentir a aproximação do evento, mas nada não me 
parece existir uma urgência “inevitável” das tarefas, ao contrário do 
pico assistido em observações anteriores.
…
Não sinto vestígios de uma prática colaborativa. Cada um dos 
designers acaba por desenvolver, isoladamente, os seus projetos. 
A exceção parece ser R.M. e R.B., uma vez mais, que acabam por 
partilhar as tarefas relativas à desmultiplicação da imagem das 
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Festas para diversos (e diferentes) suportes, em resposta ao caderno 
de encargos de execução e desenvolvimento técnico. A prática 
acaba, por isso, por não permitir grande espaço de pensamento 
ou reflexão. Essa falta de reflexividade parece não permitir o 
surgimento do “Why” no trabalho em curso, no seguimento do que 
escreve Frank Chimero.
…
J.S. irrompe na sala do ateliê ocupada pelos designers com um 
ritmo e uma energia características. Deambula pelo ambiente, 
com a urgência normal de um trabalho em plena construção. 
Com a ausência de S.V., em férias, é o próprio J.S. quem articula 
determinados aspetos de funcionamento para o trabalho em 
curso, como a entrega de uma encomenda via estafeta. É também 
o próprio J.S. quem, como normalmente, acaba por introduzir 
tópicos de conversação no seio do ateliê, rompendo com a 
atmosfera silenciosa que, uma vez mais, não consigo deixar de 
reparar.
…
R.B. vai deambulando pelo Facebook. A sua agenda parece 
descomprometida, sem grandes situações de urgência, como prova 
da sua organização e rigor. De relance, olho para a sua organização 
da caixa de e-mail, que conta apenas com meia dúzia de mensagens 
por arquivar, com as mensagens escrupulosamente organizadas por 
pastas.
…
Aproximo-me de L.A. e meto conversa com o designer. Uma vez 
mais, sinto que há interesse da parte de L.A. em resumir o que 
foram os últimos dias da sua atividade, de um modo simpático e 
afável. Apercebo-me, na sua lista de trabalhos, de um novo projeto 
em curso: um cátalogo, que L.A. vai desenvolvendo com J.S. (acho 
curiosa esta interpretação de L.A., dos trabalhos que desenvolve 
“com” e “sem” o diretor de arte), acerca da obra gráfica de [Artista], 
para a fundação Calouste [Fundação]. No seu gabinete, na 
secretária que por vezes acabo por ocupar, vejo a presença de uma 
outra designer, uma jovem, que vai desenvolvendo algumas tarefas 
para as Festas da Cidade. Recordo-me do que me foi dito acerca 
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do projeto, e da necessidade que o ateliê viu de contratar a título 
temporário uma designer para o desenvolvimento do projeto, e 
associo essa conversa à sua presença. Não tento, para já, perceber 
com outro detalhe o seu papel no seio do ateliê, mas fá-lo-ei em 
momentos futuros, se verificar que a sua presença se torna uma 
constante.
…
No ateliê entra uma jovem que se senta na área destinadas a reuniões. 
Foi o próprio J.S. quem, momentos antes, me falou que tinha 
acedido ao convite de M.M., uma investigadora em doutoramento 
da Univ. do Minho, que conduz um trabalho relacionado com a 
Ilustração para Imprensa, no nosso país. Antes da presença do 
diretor de arte, troco com M.A. e E.G., que apresenta a investigadora 
à restante equipa do ateliê, algumas impressões sobre o trabalho de 
investigação em curso. 
…
Assisto à entrevista que J.S. concede a M.M.. J.S. recupera, num 
estilo conversador e disponível, uma série de episódios que marcam 
algumas das principais etapas evolutivas do seu percurso enquanto 
designer, ilustrador e diretor de arte. Realçando a pertinência do 
Almanaque J.S., vai falando sobre as dificuldades na constituição de 
um percurso histórico da Ilustração em Portugal, num problema 
que começa pela falta de recursos bibliográficos. O seu “O Combate 
Ilustrado — De 1986 a 2007” é um dos exemplos que J.S. aponta 
como uma exceção à norma. Na apresentação do seu percurso, J.S. 
recupera peripécias de uma vida dedicada à ilustração, muitas vezes 
ligada à manifestação de uma vontade política. São exemplos dessa 
ligação algumas das suas experiências profissionais mais marcantes, 
como a participação em movimentos da extrema esquerda (no qual 
assentam as comunicações d’O Combate) e a colaboração com o 
Jornal O Independente. Enquanto decorre a entrevista, apercebo-
me do silêncio vivido no ateliê, revelador de um grande espírito de 
concentração dos designers que integram a equipa.
…
J.S. continua a sua viagem através do tempo, dos seus episódios 
mais marcantes na ilustração: os atores, o contexto, os recursos. 
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Atribuiu, no desenvolvimento da ilustração em Portugal (no 
período referido), uma grande cota de responsabilidade a Jorge 
Colombo e a Henrique Cayatte, integrando-se no lote de atores 
principais. Realça, no entanto, as diferenças no recurso à ilustração 
manifestadas por cada um dos diretores de arte. Nesse sentido, 
contrapõe aquele que seria o espírito “Blind Date”, de Jorge 
Colombo, caracterizado pelo desenvolvimento de um banco de 
ilustrações, a adaptar posteriormente a uma peça, ao seu proprio 
estilo, com encomendas específicas mediante a peca. J.S. continua 
a evocação de memórias já algo perdidas pela passagem dos anos, 
num passado já algo distante. As estórias do Jornal “Contraste”, 
as implicações do final de milénio (com especial destaque para 
os receios promovidos pelo “bug” do milénio) a predominância 
do digital… o universo referencial do diretor de arte é extenso, 
evocando a pertinência de nomes como Cristina Sampaio, Gonçalo 
Ruivo ou José Eduardo Rocha, figuras em muito ligadas à evolução 
gráfica da imprensa nacional no período. 
…
A entrevista é interrompida por pormenores de produção 
do catálogo para a [Fundação] sobre [Artista]. Os detalhes 
relacionados com a impressão dos materiais são resolvidos em 
matéria de minutos. É J.S. quem detém a palavra final sobre esses 
detalhes, num momento que esperaria ver com maior frequência, 
quer aqui, quer em Coimbra. Nesta instância, L.A. não é mais 
que um executante das diretrizes de J.S., que rapidamente decide 
a melhor estratégia para o projeto. Voltando à entrevista, grande 
parte das suas memórias prende-se com episódios marcados por 
uma materialidade de outros tempos, como as fotocopiadoras 
ou as canetas. J.S. fala do papel que detém como diretor de arte, 
evidenciando perante M.A. a preponderância do seu papel para 
toda uma geração de ilustradores portugueses. Foi com ele que 
indivíduos como J.B. Fazenda, André Carrilho ou tantos outros 
acabaram por conseguir evoluir, e J.S. “recorda” frequentemente 
que a sua ação não foi isenta, num diálogo constante que facilita 
o processo até aos dias de hoje. O diretor de arte, na exploração 
do seu percurso, realça a preponderância (aos seus olhos) do 
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papel do diretor de arte e dos designers no sucesso de qualquer 
jornal. Recupera ainda estórias de como conseguiu fugir a 
tentativas forçadas para impingir ilustradores, realçando a sua 
imparcialidade nas escolhas que defende, mas a conversa segue 
para aspetos mais técnicos do desenho, terminando com J.S. a 
destrinçar pormenorizadamente o retrato da caricatura. Realça, 
neste percurso, a ingenuidade dos anos 70, na cópia das tiras da 
Mafalda de jornais da extrema esquerda, como os projetos onde J.S. 
se encontrava envolvido.
…
C.R. arruma o seu portátil, preparando-se para sair. São 18:40. 
C.R. é a mais “volante” dos colaboradores do ateliê, numa relação 
estreita com as funções que vai desenvolvendo. Realço, no discurso 
de J.S., a sua disponibilidade em ajudar, mas sempre com interesse 
natural em destacar o valor do seu trabalho no universo da 
comunicação visual em Portugal, quer no trabalho em Jornais, 
quer na atividade do ateliê. Lamenta que em Portugal muitos 
dos principais atores (de várias áreas) tendem a ser ignorados ou 
esquecidos, “coisas chatas que acontecem” no nosso país.
…
São 19 horas e o ateliê continua pujante. A gravação da entrevista 
termina, mas J.S. exibe a sua [Coleção Livros]e livros a M.A. 
A extensão e a riqueza do espólio ali disponível são inegáveis 
e J.S. não consegue esconder a sua satisfação no material que 
vai recolhendo. Existe, seguramente, um avultado investimento 
emocional e financeiro na coleção, que se constrói graças à relação 
que o diretor de arte vai estabelecendo com diversos alfarrabistas. 
A sua recolha é constante, numa missão compulsiva que “rouba 
tempo à família”, como o próprio indica.
…
À saída do ateliê, E.G. fala-me do modo como está praticamente 
concluído o livro com 40 crónicas de Sérgio Godinho. Num 
projeto que se estende por cerca de 3 semanas, E.G. realça a 
rapidez de execução do ilustrador com quem desenvolveu o 
projeto. Antes de ir de férias, a designer esforça-se por deixar 
tudo concluído. Percebo, de uma maneira muito particular, 



192

que não lhe agrada a ideia de deixar o projeto por concluir, a 
desenvolver por qualquer dos seus colegas, embora não mo 
diga diretamente. Ao longo da tarde, numa troca de opiniões 
com L.A., E.G. falou de detalhes específicos que gostaria de 
implementar no desenvolvimento do projeto editorial. Pequenas 
subtilezas são sugeridas pela designer de modo a conseguir 
produzir um artefacto, aos seus olhos, com maior “caráter”, com 
uma personalidade mais evidente. Na conversa com L.A., E.G. 
destaca o interesse em levar a cabo as suas sugestões gráficas em 
detrimento do custo final do projeto, numa decisão que atribui 
única e exclusivamente ao cliente, (“Se o cliente gostar, paga a 
diferença…”) ao contrário do que acaba por ser sugerido por L.A., 
cujo discurso parece antever uma reação negativa por parte do 
cliente.

Sexta-feira, 04 maio 2012
Ateliê de Coimbra

Chego ao ateliê por volta das 14:00, onde aguardo pela chegada de 
A.Silva para abrir a porta. Juntamente com [Estagiária], somos os 
primeiros a chegar, da parte da tarde. vou trocando, uma vez mais, 
impressões com a Holandesa, que visitou Lisboa pela primeira 
vez no fim de semana passado. Promete tentar ir até à capital 
portuguesa o máximo de fins de semana que o dinheiro de que 
dispõe permitam…
…
À medida que os trabalhadores do ateliê vão chegando, começamos 
por trocar alguns dedos de conversa. J.B., A.B. e A.M. não se 
encontram no ateliê, uma vez mais. J.B. leciona, hoje (6as feiras), 
e o casal acompanhou a operação de um dos filhos. No entanto, a 
ausência dos três parece-me quase “normal”, tantas foram as vezes 
em que as minhas visitas coincidiram com o seu afastamento do 
ateliê. Também A. está ausente, de férias, mas não parece haver 
um acréscimo de trabalho para a equipa motivado pela redução 
temporária do número de elementos. A.S., em tom silencioso, revela-
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me não saber ainda nada da sua situação, do seu futuro no ateliê, e 
sinto que a sua preocupação começa a adensar-se. 
…
A minha presença no ateliê acarreta alguma dose de conversa, 
como de costume. Enquanto conversamos, sobre diferentes fait-
divers, os designers vão introduzindo tópicos relacionados com 
o seu trabalho, com as situações do seu quotidiano. R.Mq. é a 
primeira, fazendo mesmo questão de me enviar um mail com 
a resposta da cliente da [Organização]. O seu desespero não se 
alterou e o cliente parece ainda não ter chegado a um consenso. 
Alterações sobre questões cromáticas da marca, previamente 
autorizadas, incertezas quanto à adoção do tipo de letra para as 
cartas-modelo e outros pormenores deste género suscitam em 
R.Mq. uma angústia assinalável, que se transforma num inevitável 
“já não quero saber disto.”
…
Procuro saber junto dos restantes elementos - do piso de baixo - 
como vêm a dinâmica do ateliê. Só C.A. parece andar num ritmo 
mais veloz, em claro contraste com os restantes colegas. Pelo que 
consigo perceber, C.A. articula com “parceiros” do ateliê, como 
[J.M. Colaboradora] ou [colaboradora freelancer], pormenores 
relacionados com a produção de determinados materiais, como 
especificação de papéis. A esta fase, parece-me que o ateliê se 
dirige inevitavelmente para uma espécie de eixo conector de 
design, no qual anteriores colaboradores do ateliê vão funcionando 
como extensões em determinados projetos. Seguramente, esta é 
uma estratégia pensada como forma de economizar recursos, mas 
pergunto-me se toda a equipa terá esta sensação. A resolução da 
situação de A.S. ilustrará de um modo evidente o tipo de futuro 
que o ateliê preconiza para si, e estou curioso para perceber qual 
será o desfecho…
…
Um pormenor suscita alguma dinâmica na equipa de designers: 
a [Operadora Comunicações], para o desenvolvimento de uma 
campanha promocional com as Livrarias [Editora], irá filmar 
partes dos “bastidores” dos livros do editor, nos quais se inscreve 
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o desenvolvimento das suas capas. As filmagens do que acontece 
no seio do ateliê ilustram, uma vez mais, o incremento do interesse 
em perceber o que acontece neste espaço, como se “constrói” e 
como evolui a atividade projetual, mesmo que seja de um modo 
fragmentado.
…
Aproximo-me de R.Mq., que me mostra a adaptação de umas capas 
desenvolvidas pela colega A.B. Uma vez mais, R.Mq. ilustra o seu 
descontentamento para com as decisões dos clientes, principais 
“inimigos” da otimização da sua execução. O cliente quer mudar 
a chancela da edição de um livro — é comum haver duas ou mais 
chancelas do mesmo editor, como a [Chancela A] ou as [Chancela 
B], ambos do grupo [Editora] — e R.Mq. parece não conseguir 
compreender como essa decisão pode ser tomada assim, de ânimo 
leve. Através do seu olhar, é apenas uma questão de sorte não 
haver discursos gráficos dissonantes que tornariam essa alteração 
demasiado evidente, ridícula mesmo. Na sua secretária, a escala dos 
Pantones evidencia sinais de uso repetido e continuado e, apesar 
do seu ar envelhecido, a escala de Pantones continua a ser, para 
R.Mq., um crucial aliado no exercício das suas funções. Ao seu lado, 
[Estagiária] continua a desenvolver soluções de merchandising para 
o [Museu], no que me parece ser mais uma estratégia de “ocupação 
do tempo” da designer. Não sinto, por isso, que haja um propósito 
propriamente dito para a sua contribuição dos projetos do ateliê…
…
O que julguei ser uma breve troca de impressões entre mim e 
[Estagiária], no que concerne as formas de entendimento do 
papel do designer, e as diferenças de perceção entre a realidade 
portuguesa e holandesa, transforma-se numa “acesa” tertúlia 
em pleno dia de trabalho. O mote para a discussão centra-se 
na definição do papel do designer, e no extremar das posições 
defendidas por [Docente Universitária] e por A.M., na conferência 
da 3a feira passada. As diferenças entre o “discurso académico” e 
a realidade profissional são demasiado evidentes para a equipa, 
mas é sobretudo R.Mq. quem discute com maior veemência estas 
matérias, com contribuições esporádicas de D.S. A definição 
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de “designer” comunicada pela docente não é, de modo algum, 
partilhada pelos elementos da equipa (alguns dos quais presentes 
na Conferência), afirmando de um modo perentório que tal 
atitude só é possível por quem integra os quadros da Academia. As 
“realidade do mercado” são, por isso, frequentemente enunciadas. 
“Chama-lhe o que quiseres, mas não é design!”, afirma. A conversa 
alonga-se, com inúmeras reflexões: sobre o ensino em design, e 
a sua proximidade à vertente técnica ou à vertente artística, as 
alterações operacionalizadas pelo processo de Bolonha, a educação 
e a preparação dos jovens designers para o mercado de trabalho… 
São assuntos densos, discutidos de forma corrente, sem uma 
reflexão acompanhada… Percebo rapidamente que este é um 
contexto pouco rotinado com questões deste tipo, pouco reflexivo, 
e nada disso importa. Importa, isso sim, “terminar as capas que 
estão em falta, para “Pôr o pão na mesa”, afirma R.Mq.…
…
O trabalho de A.S. consiste na animação e exportação de um vídeo 
com desenhos de Machado de Castro. A.S. não esconde o tédio 
desta tarefa. À mínima alteração, torna-se necessário exportar tudo 
novamente, num processo que claramente não seduz a designer. 
Apesar do marasmo envolvido na atividade, A.S. continua a não 
interagir com o grupo. O seu perfil, discreto e tímido, parece não 
contribuir para que a equipa de trabalho detenha um entrosamento 
com outro dinamismo. D.S., o seu “parceiro de secretária”, parece 
ser o único dos elementos da equipa de designers com quem A.S. 
sente uma maior proximidade. 
…
D.S. desenvolve “Almeida”, a tipografia proposta pelo ateliê para 
a imagem do [Museu], num trabalho ainda não apresentado ao 
cliente. Em D.S. não parece haver o receio que toda a proposta seja 
rejeitada pelo cliente e que todo o trabalho tenha sido em vão. O 
que mais lhe importa é que o trabalho seja aprovado pelo seu líder 
projetual, pois a experiência diz-lhe que “quando um trabalho passa 
no J.B., passa no cliente”. Interessa-me esta relação. A forma segura 
como o afirma denota uma confiança total nas capacidades do seu 
líder, na competência da relação que este estabelece com os clientes. 
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A forma de desenvolvimento do trabalho também merece alguma 
curiosidade: nunca este cliente pediu um trabalho extenso de 
desenvolvimento tipográfico, e acredito pelo discurso de D.S. que 
o cliente “nem se aperceberá disso”. Como percebi anteriormente, 
este projeto é um projeto-piloto, uma “desculpa” para desenvolver 
competências no seio do ateliê que possam capacitar a empresa 
de uma resposta adequada numa solicitação do género. D.S. já 
exibe, no entanto, sinais de tédio, de fatiga por um trabalho tão 
extenuante, tão pormenorizado. O designer afirma, no entanto, 
deter um fascínio sobre a forma das letras, e assegura que a sua 
abordagem ao desenvolvimento de identidades gráficas procura 
sempre ser pensada de raiz. D.S. procura assegurar, nos exemplos 
que apresenta, a originalidade das suas composições. Essa será uma 
forma sua de comprovar a sua validade enquanto designer: a de 
que cada projeto detém uma abordagem específica e um processo 
pensado “caso a caso”. 
…
São 18:30 e o ateliê está praticamente fechado. Só A.S. e D.S. 
continuam a trabalhar. Saio com a evidência do marasmo que se faz 
sentir dentro das paredes do ateliê. A crise é o culpado mais fácil 
para um trabalho que acaba por ser considerado por muitos como 
um “luxo”, um “embelezamento” secundário. Não fácil ao ateliê 
responder a este estado de espírito. 

Terça-feira, 08 maio 2012
Ateliê de Lisboa

Chego ao ateliê por volta das 14:50, num ritual que começa já a 
assumir-se como tal. No ateliê está muita gente, concentradas 
na mesa de reuniões. Na área comum, todavia, só C.R. e R.M. 
marcam presença. À exceção de E.G., que se encontra de férias, 
não estranho que os seus colegas estejam ainda em período de 
almoço. No gabinete de L.A., volta a marcar presença a rapariga que 
vi em ocasiões anteriores, provavelmente a desempenhar funções 
relacionadas com as Festas da Cidade. Na zona de reuniões, o marido 
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de C.R., [Programador], vai trabalhando ao portátil. De vez em 
quando, encontro-o aqui no ateliê. Com as pernas esticadas, em 
cima da cadeira, não deixa dúvidas quanto à sua familiaridade com o 
espaço do estúdio, num ambiente sempre confortável. A música, uma 
vez mais, entoa, sem entrar em conflito com as chamadas telefónicas 
que se vão surgindo.
…
S.V. vai deambulando no ateliê, de telefone em punho. Agora que 
penso nisso, é frequente vê-la, de um lado para o outro, a articular 
pormenores via telefone, estabelecendo a ponte entre os eventuais 
clientes e os colegas designers.
…
Só agora L.A. sai para almoço, sem dizer qualquer palavra, num 
gesto rotineiro e natural.
…
Sento-me próximo de R.M. O seu trabalho, nos últimos tempos, 
tem consistido em grande parte no desenvolvimento de materiais 
gráficos para as Festas da Cidade, num trabalho cíclico de 
apresentação de propostas e retificação constante. O seu trabalho, 
num primeiro momento, parece-me ser muito mais de ‘execução’ 
do que de ‘criação’, numa replicação das tarefas desenvolvidas nos 
anos anteriores. Suporte a suporte, R.M. vai compondo os materiais 
gráficos em desenvolvimento, num gesto cíclico e rotinado. R.M. 
trabalha de um modo veloz, articulando as diferentes tarefas com 
comandos repetitivos, no InDesign, no envio de e-mail, ou em 
tarefas de pré-impressão em Adobe Acrobat.
…
J.S. chega ao ateliê, uma vez mais rompendo com o ambiente que 
se vive, relativamente calmo. Apesar de haver urgência na execução 
das diferentes tarefas, não há manifestações exteriores de um 
eventual “desespero” face à urgência do deadline. O diretor do ateliê 
comunica a R.B. as alterações numa comunicação marcada para 
a Universidade Lusíada, uma sessão que deverá durar mais de 2 
horas. J.S. parece pensar e refletir constantemente sobre o modo 
como desenvolve as suas comunicações e começa por discutir 
pormenores específicos de design tipográfico. Surpreendido, afirma 
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que a adoção recente de Helvetica, em detrimento do tipo Mrs. 
Eaves (presença frequente nas comunicações mais recentes do 
ateliê) parece ter “abalado” algumas das convicções tipográficas do 
Diretor de Arte, afirmando que o tipo desenhado por Miedinger 
se adequa de forma quase “nativa” para representar a conduta 
profissional do designer gráfico. 
…
R.B. manifesta-se particularmente afetado com o que refere ser uma 
falta de organização do cliente, um descuido para com o rigor dos 
conteúdos. O trabalho, que deveria ser concluído por volta das 16h 
(uma data limite definida pelo cliente), continua a sofrer alterações 
constantes. O designer chega a sugerir uma análise mais detalhada 
do quotidiano do cliente, satirizando o que acaba por ocorrer “do 
outro lado”.
…
Passo uma parte da tarde no gabinete de S.V. e J.S. O ambienta que 
se respira aqui é diferente, de certo modo. A cumplicidade entre 
J.S. e S.V. é evidente. A fórmula para a colaboração parece eficaz: 
S.V. acaba por funcionar como uma espécie de “guião” para o 
“moderadamente caótico” J.S., marcando eventos na sua agenda, 
definindo prioridades. É S.V. quem, de quando em vez, acaba por 
lembrar o Diretor de Arte sobre o que é prioritário. O telefone toca 
de 5 em 5 minutos, num ritmo ao qual todos parecem habituados. 
Na agenda vão sempre surgindo novos encontros, reuniões ou 
datas-limite.
…
Sento-me ao lado da cadeira de J.S. A minha presença é estranha 
para o designer, sinto, e eu próprio acabo por sentir que talvez 
estarei a invadir demais o espaço. Deixo-me estar. A pouco e 
pouco, a minha presença acaba por ser finalmente assimilada e 
J.S. continua nas suas rotinas. O trabalho em mãos prende-se com 
a conferência de Hoje, na Lusófona, onde supostamente todo o 
ateliê estaria presente, com comunicações de J.S. e R.B. Tal não será 
possível, e J.S. parece mesmo condenado a preparar os materiais 
para a sua comunicação tão depressa quanto possível. Faltam 
cerca de 90 minutos para sair. Queixa-se de que gostaria de ter 
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tudo organizado, numa espécie de repositório, no qual constassem 
os projetos relevantes desenvolvidos pelo ateliê. A procura em 
centenas, senão milhares de pastas, torna-se extenuante, na 
repetição de um gesto que o Diretor de Arte acaba por fazer a cada 
nova comunicação. As interrupções constantes a que está sujeito 
acabam por levá-lo a reciclar algumas das suas apresentações 
mais recentes, numa economia de esforço que me parece natural. 
J.S. afirma que gostaria de se dedicar em exclusivo a este papel de 
“RP” do ateliê, mas a organização da empresa assim não o permite. 
“Seria preciso um sósia”, brinco, e o Diretor de Arte concorda de 
imediato. A sua presença no estúdio é fundamental: numa miríade 
de decisões, no contacto com os clientes, na comunicação do ateliê 
para o exterior, uma manobra claramente desenhada para chamar 
as atenções ao trabalho do estúdio, na esperança de atrair novas 
propostas de trabalho. “Tenho que fazer isto! Daqui a 10 anos já 
ninguém se lembra de mim!” Esta é uma expressão que já ouvi 
anteriormente, e J.S. parece muito consciente da fugacidade de 
tudo isto, dos trabalhos, da consciência coletiva, do valor e mérito 
profissionais.
…
A relação de J.S. com o computador é difícil. Apesar de conseguir 
desenvolver as tarefas a que se propõe, recorda frequentemente 
que “O L.A. ou o R.B. fariam isto em minutos!”. Ainda assim, com 
o devido tempo, J.S. vai conseguido elaborar a sua apresentação, 
abrindo e fechando as pastas do seu desktop para encontrar os 
trabalhos que melhor se adequam à comunicação que já projetou: “3 
partes: Tipografia, Ilustração, design Editorial”. A sua concentração 
não é a melhor, e rapidamente interrompe a execução da tarefa 
em curso para atender um ou mais telefonemas. Já só faltam 30 
minutos… “É o tempo de rever, exportar o pdf e garantir que 
está tudo pronto”. Preocupa-o os cerca de 30% de bateria do seu 
ipad, com a insegurança de que esse tempo disponível talvez não 
seja suficiente. J.S. é um comunicador muito expressivo, falador 
e mordaz. A tarde decorre a um bom ritmo, numa luta constante 
contra o tempo. Nos instantes em que J.S. sai da sala (sempre ao 
telefone), converso com S.V. sobre a vida em Lisboa, a situação do 
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país. Ao início da tarde trocámos impressões sobre uma viagem 
recente a Paris. S.V. parece não ter muito medo da mudança, da 
aventura: “Se não fosse o miúdo, era bem capaz de voltar a Idanha”, 
confessa. Preocupa-a, no entanto, a socialização do filho com as 
outras crianças do interior e o choque que uma mudança do género 
acarretaria inevitavelmente. Da sua parte, confessa não ter o mínimo 
receio de voltar a trabalhar no campo: “Temos um terreno com 4 ha. 
Metíamos lá uns cavalinhos… Maravilha!”.
…
J.S. já não esconde alguma ansiedade com o aproximar da saída. Já 
passa da hora e o telefone continua a não parar de tocar. Surgem 
problemas com o catálogo da [Fundação], mas a sua saída torna-se 
inadiável. R.B. é que não vai poder acompanhar o Diretor de Arte, 
“preso” que está a uma das publicações de um dos clientes mais 
importantes… Já no espaço principal dos designers, R.B. fala-me 
das dificuldades que continua a sentir no contacto com os clientes 
e com a perceção do seu trabalho: “Havias também de incluir no 
teu corpo de análise o ambiente de trabalho do cliente. Havia de 
ser bonito…”, brinca. O trabalho, que deveria ter sido terminado 
ainda na manhã de ontem, continua a sofrer alterações de fundo 
vindas do cliente: edições de texto, as inserções das imagens 
gráficas dos parceiros institucionais, alterações de datas… Para 
R.B., estas alterações são um exemplo claro de desorganização, de 
um método “à portuguesa”, no qual as coisas “estão finalizadas, mas 
na verdade não estão…”. O designer revela alguma impaciência 
perante esta articulação, este processo, uma recorrência constante 
no seu quotidiano. Enquanto espera, o designer vai partilhando 
os detalhes da forma como comunica com a Academia, cada vez 
que é solicitado, também ele numa extensão da divulgação do 
trabalho que é produzido no ateliê. Os mais de 300 cartazes que 
desenvolveu ao longo das últimas 7 temporadas do [Teatro], a par 
de 48 capas para um editor de renome, são os projetos dos quais 
assume uma autoria mais direta. São “seus”, embora desenvolvidos 
no ateliê. Na sua comunicação, R.B. emprega uma linguagem 
visual simples, direta, “publicitária”, diria. Partilha comigo alguns 
dos episódios que o marcaram de um modo mais veemente, em 
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Portalegre ou Madrid, e rapidamente aponta razões para o seu 
descontentamento para com a Academia. Sente que pouca evolução 
pode deter naquele universo, num percurso que pouco tem que 
ver com as realidades mais pragmáticas do seu quotidiano como 
designer. Entre uma e outra correção, R.B. fala sobre a visão do seu 
líder sobre o próprio processo de trabalho da sua equipa, numa 
perceção que nem sempre corresponderá à verdade. Aos seus olhos, 
o líder do ateliê acaba por criar uma aura de fantasia criativa, de 
entusiasmo exploratório do ato criativo. Mas R.B. não esconde que 
o silêncio que normalmente registo, desta parte da equipa, acaba 
por ser inevitável, tal é a velocidade da sequência de eventos. “Se eu 
for contabilizar a burocracia envolvida em cada projeto… Temos 
que estar atentos a tudo isso, e ainda assim produzir trabalho de 
qualidade”. Em R.B. reconheço as capacidades de um designer 
contemporâneo: inteligente, atento, culto, criativo, e tecnicamente 
dotado. Mas noto em si também uma preocupação com o negócio, 
com os resultados, com o retorno. É por isso que o designer 
aponta a Wolf ollins como uma empresa detentora de um discurso 
adequado, que privilegia os resultados da sua ação em detrimento 
de exibir a forma gráfica dos projetos onde se envolve.
…
Hoje o ateliê parece-me mais exausto que o costume. R.M. e 
R.B. demonstram um cansaço evidente, claramente associado à 
emergência dos materiais das Festas. Ainda antes de sair, não perco 
um susto relacionado com o trabalho em curso, de R.B. O ficheiro 
InDesign, que atualiza sob as ordens vindas por telefone, do [Dpto. 
Cultura], desapareceu subitamente, resultado do crash do programa. 
O pânico foi evidente, mas só as alterações da última meia hora 
acabaram por se perder, forçando a repetição de algumas alterações. 
Apesar da forma metódica como R.B. parece trabalhar, não 
conseguiu antecipar estes problemas. Em alta voz, a cliente sugere, 
num tom ligeiramente irónico, que talvez seja “melhor guardar 
isso…”, uma recomendação frequente que certamente detém o dom 
de irritar qualquer designer…



202

Quinta-feira, 10 maio 2012
Ateliê de Coimbra

Chego ao ateliê pelas 10. 30
— A equipa de Produção do spot para a [Operadora 
Comunicações] transforma o ateliê;
— Sento-me no grande W, presente no ateliê, e tomo noto, 
assistindo. 
— A boa disposição e o entusiasmo da equipa, pelo menos 
aparente;
— Os refletores, as câmaras, os monitores de vídeo, os cabos, os 
holofotes, a extensa equipa de produção;
— J.C. parece não ligar tanto à azáfama. Não se deixa contagiar 
como os colegas;
— Mais elementos da produção no andar de baixo;
— A cave funciona como uma espécie de camarim, um backoffice 
da teatralização que se faz sentir no ateliê;
— J.B. aproxima-se de mim, divertido e entusiasmado com 
a produção. Começa, desde logo, por abordar os custos de 
produção e os detalhes do processo. 100 mil euros por dois dias 
e 250 mil euros para todo o processo de criação do anúncio, 
sem contar com os custos de meios (espaços na TV, Rádio e 
Imprensa)
— Com a azáfama, R. Mq. desce para falar com C.A., com quem 
acaba normalmente por contactar via telefone, mesmo trabalhando 
no mesmo sítio. A equipa do Ateliê de Coimbra acaba por trabalhar 
mais em comunhão uns com os outros, mas não é possível 
continuar o trabalho como normalmente. A azáfama é muito 
grande para que tal aconteça. 
— A.M. vai recolhendo fotos do processo, deambulando pelo ateliê. 
— Há um sobe e desce nas escadas do gabinete, uma invasão 
dinâmica, feroz, disruptiva e enérgica. 
— J.B. vai estando presente, com as mãos nos bolsos. Percebo que 
este momento é, para os sócios, uma etapa interessante da vida do 
ateliê. Embora não haja a expetativa de que o nome do ateliê surja, 
em algum momento do filme, percebo que esta iniciativa acaba 
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por permitir uma maior sensação de proximidade com outras 
realidades, com um universo maior, mais vasto. 
— Converso durante largos minutos com J.B. Continua a abordar 
o processo de produção. Fala-me, com a sua capacidade habitual 
de contar histórias, de um episódio particularmente interessante 
na dinâmica da produção do evento. Pelas suas palavras, percebo 
que o plano inicial do filme — que visa acompanhar o dia a dia da 
responsável pelo grupo editorial da [Editora], através das várias 
etapas do seu negócio — contemplava uma situação na qual a 
responsável ocuparia a cadeira do designer. D.S., que acabou 
por ser o selecionado para a tarefa, assistiria em pé ao trabalho 
da responsável, sentada na cadeira do designer, num momento 
encenado de aprovação do trabalho final. J.B., no entanto, 
vetou esta narrativa, falando de forma apaixonada e orgulhosa 
do episódio. De um modo cativante, recria os momentos mais 
marcantes da sua conversa telefónica com a equipa de produção: 
“NUNCA o cliente se sentou na cadeira do designer, nesta casa. 
O cliente nunca ocupa o lugar do designer, em momento algum. 
Aqui, vocês não filmam isso.” E continua: “E já têm sorte… Os 
clientes reunem cá em baixo… Não têm nada que ir lá para cima!”
…
Fala-me de um projeto em mente, que talvez “até venha a sobrar 
para ti”: criar um programa de televisão sobre a história do design 
gráfico. A minha inclusão no projeto, mesmo que numa fase 
embrionária, lisonjeia-me. Sinto que a minha presença no ateliê 
não só não passa despercebida, como é também bem aceite, que 
a título profissional, quer a título pessoal. Ainda sem grandes 
concretizações, fala-me da importância de um projeto do género 
para o panorama nacional de design gráfico. O seu interesse é 
chegar a uma maior fatia da população, expandir o campo do 
conhecimento em design gráfico a uma maior massa populacional, 
mais mainstream.
…
Com J.B. exploro o catálogo da [Exposição], junto à sala de 
reuniões. As suas palavras permitem conhecer um pouco mais o 
processo de criação do catálogo, dando notas do modo como o 
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Ateliê de Coimbra participou no projeto, negociando com o cliente, 
no que considera ter sido um dos projetos mais bem sucedidos 
junto do público. Puderam “decidir tudo”, sem que fossem criados 
entraves por parte do cliente. J.B. chega mesmo a afimar que uma 
“liberdade” do género acaba por ser pouco comum nos dias que 
correm, indicando que outros ateliês de renome chegaram a ter 
problemas com organizações grandes como a [Fundação], que os 
terá não querer assinar o trabalho, tal era a subversão da relação 
com o cliente. Entendo, por isso, que J.B. vê essa “capacidade de 
decisão total” como um fator fundamental para o sucesso dos 
projetos, uma espécie de “liberdade encomendada”. 
…
Lá em cima, o ritmo caótico torna quaisquer intervenções 
impossíveis, e os designers pouco ou nada podem tratar, no 
momento, tal é o frenesim vivido.

Terça-feira, 15 maio 2012
Ateliê de Lisboa

Chego ao ateliê por volta das 10:30. Hoje a oportunidade passa por 
tentar acompanhar um dia completo da equipa do ateliê. O sol 
brilha incessantemente e o calor faz-se já sentir, mesmo de manhã.
…
Apercebo-me do vestuário da equipa, preparado para o calor que 
se faz sentir. L.A. veste uns calções, um vestuário “pouco ortodoxo” 
em muitos contextos profissionais.
…
As concentração da equipa de trabalho impressiona-me, uma vez 
mais. Ouve-se o barulho incessante de carros a passar na rua, um 
burburinho constante. Os designers praticamente não falam, nesta 
parte.
…
S.V. recebe um casal e senta-os à mesa de reuniões. Prepara uma 
série de materiais impressos. é ela quem detém a responsabilidade 
de garantir que nada falte para que a reunião decorra pelo melhor, 
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antes que J.S. venha ao encontro dos visitantes. No entanto, e ao 
contrario do que esperaria, é a própria S.V. quem reúne com a 
dupla de visitantes. Percebo serem comerciais de um serviço de 
internet. Questões como esta, relacionadas com o funcionamento e 
a eficácia do ateliê como empresa, parecem ser assumidas por S.V., 
embora J.S. acabe por se aproximar lentamente da reunião.
…
O trabalho parece decorrer a uma velocidade constante, sem 
grandes interrupções. R.B. vai testando soluções gráficas para uma 
imagem de uma conferência. O tema relaciona-se com a crítica em 
artes performativas e, no InDesign, R.B. parece explorar soluções 
sem um rumo muito concreto. O seu processo, neste caso, parece 
cingir-se à exploração tipográfica, num “jogo” ritmado. 
…
R.M. vai desenvolvendo um anúncio televisivo. 
…
J.S. veste uma t-shirt preta com a frase “my life is an akzidenz”, um 
jogo humorístico em torno da tipografia. Veste uns jeans e umas 
sandálias de cabedal, num estilo descontraído e informal.
…
A marca que R.B. concretiza em cerca de 40 minutos. O trabalho, 
pedido às 10:30, acaba por ser um exercício fácil para o designer. 
Explora a proximidade com o universo referencial das artes 
performativas, numa ligação às elites culturais da cidade de 
Lisboa. é R.B. quem acaba por ‘dirigir’ R.M. no desenvolvimento 
do anúncio de televisão. Num tom calmo, R.B. tenta ajudar R.M. 
a cumprir os propósitos requeridos para o anúncio, procurando 
levá-la a compreender o que está errado na sua abordagem e o que 
poderá ser melhorado. R.M., por sua vez, parece condicionada às 
ferramentas que domina para a execução do projeto. É em Flash, 
um programa de animação, que R.M. constrói o spot televisivo, mas 
a sinto-a com a limitação de se cingir à técnicas que já conhece. 
Seria impraticável dominar por completo todas as ferramentas que 
utilizam no decurso do seu trabalho, no quotidiano, desde a criação 
de edições para iPad até à criação de spots para TV.
…
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S.P. entra no ateliê, por volta das 11.30. Também ela, à semelhança 
das outras designers, vestem uma roupa bastante informal, mas não 
descuidado. Saias coloridas, sandálias, tops.
…
Observo a secretária comum aos 4 designers. Em cima da mesa, 
acompanhados de provas de impressão, cada imac (um por 
pessoa) está ligado a um scanner, embora me parece que não sejam 
utilizados por todos com a mesma regularidade. Por cima do 
scanner de R.M., por exemplo, encontra-se uma pilha de provas de 
trabalhos anteriores, inviabilizando o seu uso mais urgente. Próximo 
de R.B., um manjerico marca presença na mesa, anunciando a 
proximidade das Festas da Cidade, que ajuda a comunicar. 
…
Próximo de S.P. encontra-se um recipiente com um chá de ervas, 
denunciador da filosofia que pratica, ligada ao yoga e à alimentação 
vegetariana. S.P. parece-me mais ‘calma’ que o designer comum. 
Acredito que a sua filosofia de vida seja em grande parte um 
antídoto que marca a sua relação profissional no seio do ateliê.
…
S.P. teve a preocupação de procurar as imagens recolhidas num 
projeto anterior [Livro], desenvolvido há já alguns anos pelo 
ateliê. O projeto acabou por ser marcante por ter sido exigente 
do ponto de vista cronológico, para além de ter envolvido todo o 
ateliê no processo. S.P. e E.G. falam-me das principais dificuldades 
no processo: as largas horas, a mudança dos horários do ateliê, 
que passou a trabalhar numa espécie de ‘turno duplo’. Percebo, 
pelo seu discurso, que o projeto acabou por ser simultaneamente 
entusiasmante e aprisionador. Em algumas das fotos, percebe-
se o cansaço evidente da equipa, numa prova de quão o ateliê se 
envolveu ao longo do processo. As imagens são testemunho de 
um envolvimento com os editores. O coordenador do projeto, 
norte-americano, esteve presente em muitos momentos, no ateliê, a 
acompanhar o trabalho em curso.
…
S.P. fala-me das coleções em curso, do modo como vêm sendo 
desenvolvidas. A coleção parece estar a correr bem, com a 
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perspetiva de serem lançados mais 10 números, para além dos 
21 inicialmente previstos. No entanto, S.P. destaca o impasse na 
aprovação de 3 capas em particular, que continuam a não ser 
aprovadas pelo cliente. S.P. é quem comunica, numa primeira 
instância, com o ilustrador, sendo também ela quem avança com 
um novo pedido. Terão que encontrar outro ilustrador.
…
Na sala de reuniões, J.S. ‘passa’ um novo trabalho a L.A. A reunião 
alonga-se já por mais de 45 minutos, e J.S. vai fazendo chegar as 
informações a pouco, ao designer. A secretária encontra-se repleta 
de folhas, diretrizes do Diretor de Arte para o designer. A coca-cola 
zero, sempre presente, surge acompanhada com o iPad de L.A.
…
Não percebo, ainda, a dinâmica da publicação. J.S. parece saber 
lidar com o aparentemente ‘dificil’ L.A., que parece muito convicto 
nas abordagens que pensou para o novo projeto editorial. Sugere ao 
designer o recurso à Flama Ultra Condensed, uma tipografia que 
parece ter ‘entrado’ no discurso visual contemporâneo do ateliê. 
L.A., no entanto, revela não querer seguir esse rumo, e J.S. dá-lhe 
liberdade ‘condicionada’. “já sabes, se eu não gostar…” S.V. também 
está presente na reunião, até para mediar a relação. Fala da visita da 
Cliente. Transcrevo a conversa entre ambos:

J.S. — eu não gostei muito daquilo…
L.A. — pois, mas já podias ter dito…
J.S. — “falta enredo gráfico” “parece-me um bocado básico” “não 
te consigo explicar. Precisávamos de ir agora ver coisas” “abusas 
do que tens mais à mão, que é a escala” (…) a capa não pode ser 
só uma imagem. O que tu tens ali é uma imagem. (…) Acho que 
o nosso problema é excesso de simplicidade. (…) não estamos de 
acordo?
L.A. — não.
…
No essencial da discussão, J.S. quer arriscar na opinião de L.A., 
mas é o designer quem não se sente confortável com essa atitude. 
Quando questiona se é possível pedir a opinião de outros elementos 
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do ateliê, L.A. adianta ter já antecipado esse passo, garantindo 
que R.B. Gostou da proposta. O argumento de defesa de L.A. é o 
de sentir que não tem ingredientes para fazer um trabalho com 
outras características. J.S. descredibiliza esse aspeto do trabalho, e 
rapidamente usa o desenho para melhor comunicar as suas ideias a 
L.A.
…
L.A. — É por isso que és o Diretor de Arte, é por isso que és o 
patrão.
J.S. — Ela vem cá amanhã, portanto… Fazemos umas maquetas e 
apresentamos isso.
…
J.S. — De repente, o trabalho tem 3 clientes (dirige-se a mim): eu, a 
cliente - que é intermediária - e os editores.
…
As designers vão almoçando no ateliê, sem grande perda de tempo. 
L.A. parece saturado da forma como os projetos lhe são pedidos.
…
A discussão continua…
J.S. — Ela vai ver o que está feito. Como sou eu o patrão e eu é que 
mando.
L.A. — Sim, mas se aquilo for aprovado não vais voltar a dizer que 
não gostas e que está uma porcaria. Isso magoa.
…
(a mim) isto de gerir pessoas, Leonel… Acho que não sei fazer isso. 
Tenho que tirar um curso para isso.
…
[Freelancer] substitui L.A. na sequência de assuntos a debater. J.S. 
fala desde logo em tentar resolver o problema principal do projeto: 
o orçamento do trabalho, o dobro do ano anterior.
…
(a falar ao telefone) questões de negócio, orçamentos para a 
exposição, com um arquiteto. Percebo, nesta fase, que este é o 
motivo de entrada de [Freelancer] no ateliê, uma nova designer. 
Enquanto J.S. conversa via telefone, com um eventual parceiro para 
a exposição, S.V. e [Freelancer] debrucam-se sobre o orçamento 
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em curso. Os valores parecem ser demasiado avultados para o 
trabalho em curso. J.S. não esconde estas matérias nem mesmo de 
[Freelancer], nem de mim.
…
À saída do ateliê, acabo por partilhar com R.B. alguns aspetos 
particulares da reação que presenciei em Coimbra, aquando da 
reação de J.B. (líder do Ateliê de Coimbra) diante de um cliente, 
mostrando uma indisponibilidade para ceder às exigências do 
cliente. Coloco este cenário a R.B. Seria um cenário possível no 
seio do Ateliê de Lisboa? Diz-me que seria pouco provável. No seu 
entendimento, e no seguimento da sua experiência, R.B. considera 
incompreensível essa tomada de decisão por parte do responsável 
criativo do ateliê de Coimbra. Adiante, inclusive, que J.S., o seu 
superior direto, encontraria outras estratégias para sensibilizar 
o erro ou a falha de comunicação que surge por parte do cliente. 
R.B. parece não conseguir compreender essa atitude. As seus 
olhos, o trabalho foi o real prejudicado por essa situação e, nesse 
sentido, as duas partes acabam por sair prejudicadas. O designer 
dá um exemplo do que considera ter sido um abuso, da parte do 
cliente, perante a sua disponibilidade, numa situação recente: há 
poucas semanas, veio trabalhar ao domingo, num dia de trabalho 
que se estendeu até às 5 da manha. Pelo seu relato, culpabilizou 
a cliente pelo facto de ter ocupado o dia a executar uma tarefa 
que já deveria ter sido concluída anteriormente, como era o 
caso da edição de texto. Para não prejudicar o trabalho, passou a 
mensagem após a execução, numa primeira oportunidade, e crê 
que esta foi bem assimilada pela cliente.
…
O diálogo com o designer é próximo, intimista. Falamos, uma 
vez mais, sobre a relação com os cliente (um dos aspetos mais 
preponderantes da prática em design, no discurso de R.B.), sobre as 
várias formas de ver a prática em design, sobre a impraticabilidade 
de replicar modelos, copiar receitas. Falamos também sobre 
Mário Moura, num discurso que não tem “o lado da prática”, 
uma lembrança constante do afastamento reconhecido entre as 
realidades da academia e as do mundo real da profissão. R.B. é um 
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practicioner preparado para uma eventual desmaterialização física 
do ateliê: diz-me sentir-se perfeitamente confortável por trabalhar 
a partir de casa. Na sua lógica, o teletrabalho pode vir cada vez 
mais a afirmar-se como uma prática do seu quotidiano, e não vê 
nisso mal nenhum. Fala mais alto o controlo dos custos e a redução 
das despesas, mas acima de tudo é uma visão pragmática do que 
acontece no dia a dia. A constatação de que raramente trabalha 
em equipa, em comunhão com os seus colegas, leva-o a considerar 
o teletrabalho como um futuro viável (e desejável) para muitos 
ateliês, resultando numa otimização de custos para o cliente. não 
sei se esse modelo será para todos. Penso que não. Diz-me, de 
imediato, que o próprio frenesim do dia a dia relega para um plano 
inferior quaisquer relações com o ateliê. Privilegia, isso sim, a 
rápida resposta aos pedidos, a atualização dos suportes, o contacto 
privilegiado com os clientes. Esse é o seu modelo de trabalho, onde 
o ateliê não é senão um invólucro para a prática. Mas o transporte 
do conceito de “ateliê” para a esfera do digital não é menosprezado 
por R.B., e o designer dá o exemplo da Pentagram, indicando a 
“pseudo-uniao” dos sócios, agregados frequentemente em grupos 
que não tinham forçosamente que passar pela reunião física. é um 
conjunto de forças que pode serie, somente, conceptual, uma forma 
de organização que permite fortalecer o grupo, mesmo que cada 
designer/equipa avance com o seu percurso. Despedimo-nos, e fico 
com a sensação de que muito fica por conversar.
…

Terça-feira, 18 maio 2012
Ateliê de Coimbra

Antes da reunião de hoje, A.M. fala-me acerca dos principais 
pressupostos nos quais assenta esta eventual parceria com o 
gabinete de marketing. O gestor do Ateliê de Coimbra fala-me da 
[Associação], uma instituição voltada para a criação de plataformas 
digitais de gestão autárquica. No mercado à cerca de 30 anos, A.M. 
fala-me do surgimento informal e orgânico da empresa, num 
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processo caótico desde a sua fundação. A.M. refere também o 
processo de cooperação com a [Empresa Software], uma empresa 
de Coimbra com reconhecimento internacional, num trabalho 
desenvolvido pelo ateliê e que marca praticamente o início de 
atividade da empresa. Reconheço, no seu discurso, uma importante 
fonte de conhecimento e de recolha de informação das empresas 
com quem colabora, com quem vai estabelecendo relacoes de 
trabalho. Afirma que o que se pretende, com esta reunião, é apelar à 
necessidade junto do cliente em organizar processos caóticos que se 
sucedem desde os anos 80, altura da formação da empresa.
…
A.M. revela pormenores da parceria com a [Empresa Software], 
narrando o episódio de criação da marca. Perante a informação 
de que o principal ramo de negócio da empresa era o diagnóstico 
do processo de injeção de falha, J.B. rapidamente esboça a caneta 
a marca, que contém um “rasgo” alusivo a essa falha crítica. O 
episódio revela a capacidade criativa de J.B., num processo veloz, na 
criação de uma marca que ainda hoje, passados 14 anos, mantém a 
sua atualidade;
…
A.M. continua a aproximação à reunião de hoje. Fala de uma 
colaboração com uma docente do [Instituto], responsável por uma 
empresa com quem o ateliê tem vindo a desenvolver uma parceria. 
Para A.M., este é um eixo estratégico do ateliê, procurando garantir 
uma resposta adequada às necessidades manifestadas pelos seus 
clientes. No caso concreto, a [Associação] revela, no entender de 
A.M., grandes problemas ao nível da estratégia de comunicação, 
evidenciados pelo facto de haver numerosas dificuldades em 
destrinçar o nome da empresa e os produtos que comercializa. 
Esta reunião exploratória procurará precisamente “colocar o dedo 
na ferida”, perceber juntamente com o cliente qual a abordagem a 
seguir, numa triangulação estratégica e combinada entre cliente, 
agência de marketing e ateliê. 
…
Sento-me à reunião. Após as devidas apresentações, somos 
encaminhados para uma sala pequena, com não mais de 15m2. O 
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escritório conta com uma mesa redonda, suficiente para acomodar 
as 7 pessoas presentes na reunião. Nas paredes, alguns dispositivos 
de comunicação da empresa, produzidos em épocas diferentes 
(percebe-se pelas alterações e inconsistência do grafismo), patenteiam 
os problemas existentes. O cliente, e apesar do vestuário informal 
dos colaboradores (camisa branca, calças de sarja, calçado informal), 
apresenta-se com um perfil corporativo, com fato completo. Este 
homem de meia-idade, com uma idade próxima dos 60 anos, acaba 
por não intervir demasiado, no início da sessão. É A.M. quem “agarra” 
na reunião, desde logo, explicando o porquê daquele encontro. Com 
o macbook pro aberto diante de si, A.M. vai discorrendo acerca dos 
motivos que o levaram a estabelecer uma parceria com a empresa de 
marketing do Porto, num perfil de competências que assume não deter 
no ateliê. Esta ideia de “exclusão” de competências é, no discurso de 
A.M., muito clara. Percebo, pelas conversas que vou tendo, que A.M. 
se esforça para que o ateliê detenha uma quota de trabalho circunscrita 
às disciplinas que considera dominar. A.M. representa a voz do design 
gráfico como instrumento de valorização do “serviço comercial”, um 
valor-acrescido para a comunicação dos negócios das empresas suas 
clientes, em resposta a um programa concreto e bem delineado. Na 
reunião, esse papel é bem evidente, desde a sua abordagem inicial. 
Com um discurso ponderado, A.M. distancia-se mesmo de outros 
opositores, afirmando poder inclusive a “perder trabalho”, entregando 
as necessidades de diagnóstico à empresa colaboradora, cuja estratégia 
poderá nem sequer contemplar a criação de materiais gráficos. É este o 
cenário arquitetado por A.M., dando a voz aos perceiros do marketing. 
Antes mesmo de avançar para uma intervenção mais contextualizada 
dos serviços da [Empresa Marketing], o indivíduo que representa 
a empresa portuense caracteriza a marca do potencial cliente como 
bem sucedida: “Pessoalmente, acho feliz.” Apanhado de surpresa pelo 
comentário, não consigo deixar de sentir algo de muito estranho na 
abordagem feita ao cliente. Com evidentes problemas gráficos, a marca 
do cliente estaria longe de ser considerada “feliz”, do ponto de vista da 
sua execução. De imediato, vem-me à memória todo o discurso que 
fui escutando no ateliê acerca do papel prejudicial dos marketeers para 
o trabalho de design, da sua falta de conhecimento sobre os aspetos 
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formais do grafismo, etc. O comentário é, naturalmente, bem recebido 
pelo cliente, que manifesta o seu agrado por “não ter tudo mal”, numa 
das poucas observações que faz até ao momento.
…
S.V. continua a explicar o papel da [Empresa Marketing] neste 
processo. Fala das competências da empresa, da necessidade 
de um diagnóstico, do respeito pela vontade do cliente, da 
concorrência preguiçosa e arrogante de outras empresas. A sua 
será diferente, promete. À semelhança do que foi fazendo A.M., 
parte da sua estratégia consiste em enunciar que haverá empresas 
cuja abordagem visariam o aproveitamento pouco profissional 
dos pontos fracos do cliente, sem que os seus problemas de fundo 
fossem resolvidos. O discurso da marketeer faz-me pensar em 
razões para não integrar essa mais-valia, reconhecida por todos, 
no seio da própria Ateliê de Coimbra. É o próprio A.M. quem, 
mais tarde, acaba por reconhecer ter já pensado nisso mesmo, 
mas revela receio que essa condição pudesse alterar o perfil da 
própria empresa.
…
Sinto que faz falta a presença de J.B. na reunião. O discurso da 
marketeer aponta a importância da definição de guidelines e 
milestones ao projeto, na necessidade do “benchmarking e na 
operacionalidade do business-to-business. O seu discurso está 
repleto do que tantas vezes se satirizou no ateliê: anglicismos. 
Aborda ainda a importância da auditoria — uma etapa temida 
pelos clientes, pela sua eventual capacidade de deunciar 
fragilidades — realçando novamente a importância de colaboração 
conjunta entre as partes. Na companhia do seu portátil, A.M. 
vai pesquisando no Google e no Facebook, enquanto escuta a 
marketeer portuense e, ao contrário da filosofia de pensamento 
que julgava associada à prática do Ateliê de Coimbra, é ele mesmo 
quem relega para a última instância a participação do ateliê no 
processo: “nós vimos na parte final. Depois de todo esse trabalho 
de diagnóstico.” Tantas vezes abordam a importância das “design-
driven companies”, mas o ateliê parece autorrelegar-se para uma 
instância longe dessa visão do mercado, mais interessada em 
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cumprir uma missão “serviçal” perante a estratégia previamente 
delineada, o quadro anteriormente tecido. De súbito, o presidente 
da empresa decide intervir na reunião, onde até então tinha 
omitido quaisquer opiniões. Encontrávamo-nos já com mais de 
20 minutos de reunião. Um eloquente “Se me permitem…” bastou 
para ganhar voz no encontro. O seu discurso é calmo e sereno, e 
explora inúmeros aspetos da forma como a sua empresa se posiciona 
no mercado. Refere ter acedido à reunião para tentar resolver 
aspetos menos felizes da forma de comunicar da sua instituição, 
numa chamada de atenção que atribui ao próprio A.M. Aborda, 
em linhas gerais, a situação da empresa que dirige. Apesar desses 
constrangimentos, a empresa ocupa uma posição muito confortável 
face aos seus opositores mais próximos (detém mais de 50% da 
cota de mercado e apresenta crescimentos na ordem dos 30% no 
primeiro trimestre, quando comparado com igual período de 2011). 
Não deixa, no seu discurso, de realçar alguns dos “perigos” que vê 
na mudança (dos interfaces dos seus produtos, da imagem gráfica da 
sua instituição, nas alterações dos planos cobrados aos seus clientes), 
dando conta de um mercado com enorme resistência à mudança. Há 
30 anos no mercado, o diretor da instituição argumenta que só com 
um crescimento lento, sustentado, que procurou “manter as coisas no 
sítio certo”, é que a empresa conseguiu solidificar a sua posição. Neste 
período, o diretor assegura que esse conforto acabou por comprovar 
uma estratégia mais conservadora, que acompanha o panorama 
dos seus principais clientes (Municípios). Sente-se que o diretor da 
empresa é um comunicador nato. Dirigindo-se a todos os presentes, 
revela como há 12 anos que não perde um cliente e partilha questões 
importantes relacionadas com a estratégia a adotar. Mais que fazer 
renovações do ponto de vista gráfico (“mudar os interfaces e tal… 
Os bonecos… As janelas por aí fora,etc.”), preocupa-o as questões 
relacionadas com a adaptação da cobrança dos seus serviços à 
dimensão dos seus clientes, no que entende ser uma situação de 
desequilíbrio. Ao longo do seu discurso, devidamente acompanhado 
por contribuições dos seus colaboradores presentes na reunião, o 
diretor da [Associação] vai satirizando as estratégias dos principais 
opositores, cujas estratégias consideram estar a “anos-luz” das que 
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adotam. Esta “ridicularização” dos concorrentes acaba por ser um 
denominador-comum no discurso de todas as partes envolvidas. 
Outro dos colaboradores da [Associação] que, apesar de não deter 
formação na área da comunicação, tem vindo a assumir essa tarefa, 
é quem acaba por reforçar mais essa ideia. Sai da sala e regressa com 
exemplos recentes de materiais de comunicação feitos por empresas 
externas, realçando também a presença da empresa nas redes sociais. 
Fundamentalmente, vejo-o preocupado em “mostrar trabalho”, mas 
não parece existir qualquer dúvida disso mesmo. O tom da reunião 
parece consensual: há problemas, mas como estamos em primeiro, 
são problemas menores…
…
A.M. começa a finalizar a reunião. Posiciona-se como “consultor”, 
realçando a importância da divisão do processo em 3 partes: 
auditoria, planeamento e acompanhamento da execução. No seu 
discurso, reitera a facilidade de comunicação que detém com a 
empresa parceira, para além de fortalecer os traços característicos 
do ateliê perante os principais receios do cliente: “No Ateliê de 
Coimbra temos muita relutância em mudar marcas… Agimos 
com muito cuidado. Podemos eventualmente resolver eventuais 
problemas de legibilidade…” Esta expressão marcou-me. Neste 
momento, A.M. “virou” a responsabilidade para o seu ateliê, na 
sua expertise (de J.B., leia-se) em responder ao programa a definir. 
Desta forma, A.M. responde à opinião manifestada anteriormente, 
no que agora reconheço como estratégia para “seduzir” o cliente. O 
gestor do Ateliê de Coimbra é também quem realça a “importância 
de quantificarmos isto tudo”, numa afirmação partilhada por todos. 
“Dentro de 2 ou 3 semanas estaremos em condições para apresentar 
um projeto”, afirma a empresa consultora. Acertados os tempos de 
execução da tarefa e com a reunião próxima da sua conclusão, os 
agentes envolvidos não abandonam a sala de reuniões sem partilhar 
os cartões de visita. É este o momento, o gesto, que sela, de certo 
modo, o compromisso institucional ali estabelecido. É o singelo 
cartão de visita quem possibilita o contacto futuro, quem cataliza o 
negócio, um poderoso agente destas relações que se estabeleceram. 
…
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Fico na sala mais tempo. Desta vez, A.M. reúne com J.S. (um 
dos representantes da [Associação]) para discutir pormenores 
de projetos em curso. A sua relação é de cumplicidade, e 
o cenário é agora bastante menos informal. O discurso de 
ambos é ultratecnológico, relacionado com pormenores do 
desenvolvimentos dos materiais. A.M. revela ainda alguma 
indecisão em assumir internamente no Ateliê de Coimbra o 
desenvolvimento de apps para tecnologias mobile, numa troca 
de ideias franca com o cliente. J.S. também aponta alguma 
indecisão estratégica perante esse universo, por parte da 
[Associação], provocada pela multiplicidade de plataformas e 
formatos, desde o IOS ou as múltiplas versões de android. “Não 
sei se quero ir para esse ramo”, afirma A.M., numa conversa 
ilustrativa da constante mutação tecnológica que caracteriza os 
negócios deste setor. Rapidamente encontram acordo sobre a 
divisão de tarefas a executar, e preparamo-nos para concluir em 
definitivo a reunião. 
…
A saída da reunião permite uma breve troca de impressões entre 
os parceiros. Mesmo antes de descer as escadas, os 3 (A.M. e 
os elementos da [Empresa Marketing]) abordam o potencial 
do cliente e o interesse pelo projeto, onde “muita coisa está por 
fazer”. “Temos aqui pano para mangas”, afirmam, numa relação 
que se assume equilibrada. Rapidamente, a minha presença torna-
se o motivo central da conversa entre as partes, num trabalho que 
suscita curiosidade e interesse. Os marketeers partilham episódios 
anedóticos na relação entre o marketing e o design, entre o 
trabalho e a aprovação do cliente. Peripécias de experiências 
profissionais anteriores, situações que, por si só, ilustram bem 
a componente de “sorte”, “acaso” ou “gosto” a que os artefatos 
visuais estão sujeitos. A dupla despede-se, e caminho com A.M. 
em direção ao Expresso. Falamos deste encontro, em concreto, e 
das dificuldades que existem no momento em perceber o papel 
do designer neste contexto. Há, e isso é evidente, um desinteresse 
por parte de J.B. em estar presente nestas reuniões, mas não 
consigo deixar de sentir que há momentos que o diretor criativo 
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não deveria perder. Por outro lado, a reunião decorre num clima 
de sedução mútua, de descredibilização dos opositores (de parte 
a parte) e de meias-verdades. Estratégias para que o trabalho 
corra da maneira mais fluída possível. O cliente, nesta parte, 
também não mostra a sua agenda, por completo. Não da sinais 
das suas afetividades para com o sistema que tem implementado, 
mostra interesse em melhorar. Mas no quotidiano o que acaba 
por acontecer é um constante para-arranca de vontades, um jogo 
entre as duas partes. 
…
A.M. fala-me de uma eventual visão do design “integrado”, a 
parceria ideal e utópica entre o lado da gestão e o lado do design. 
Embora me pareça evidente a relação indissociável entre ambos, 
acredito que A.M. veria com agrado um maior interesse de J.B. 
nesta fase do processo. O episódio, que promove o espírito reflexivo 
do gestor do Ateliê de Coimbra, lança uma série de pistas de 
investigação: a evolução do papel do designer, a separação dos 
atos de conceção e produção em design gráfico, o envolvimento 
do design como eixo estratégico ou como solução de final de 
percurso, etc. O designer, ao afastar-se destas etapas, aproxima-se 
inexoravelmente de um vertente mais instrumental, um último 
‘parafuso’ na montagem do quadro, quando na realidade o que 
pretende é um diferente papel no teatro que é a prática em design 
gráfico. 
…
“O J.B. já está a mudar. No início nem queria saber de contratos ou 
pagamentos ou o que quer que fosse, do ponto de vista económico. 
Hoje não, tem outra perceção.”
…
Foi uma experiência rica, um acompanhamento essencial. O 
cenário, bem diferente do que experiencio no ateliê, permite 
compreender como é comunicada a experiência do ateliê “fora de 
portas”, que indicações se transmitem da sua prática e como se 
caracteriza a sua conduta profissional.
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Quinta-feira, 24 maio 2012
Ateliê de Lisboa

Chego pelas 14:45. O ateliê está repleto de gente e o ruído do telefone 
já se fazia sentir à entrada do edifício. C.R. ainda almoça, circulando 
com um prato para cá e para lá. No local que lhe costuma estar 
reservado, vejo agora um grande iMac, “dos brancos”, o mesmo que 
costuma estar em frente a L.A. no espaço para reuniões, S.P. surge 
acompanhada de um indivíduo de fato. Ambos parecem estar de volta 
de umas provas, para cumprir alguma etapa de aprovação do trabalho 
em curso. Apesar de uma primeira instância sugerir que aquele 
indivíduo se trata de um cliente, percebo depois que era, na realidade, 
um responsável da gráfica. “o trabalho foi aprovado no ciente, mas nos 
tb o queremos aprovar, né?” J.S. não acompanha de modo algum esta 
etapa. A relação entre o impressor e a designer é, assim, direta.
…
R.M. está de pé, próxima do seu computador. Sentado, o técnico 
de informática procura resolver eventuais problemas técnicos. é o 
mesmo técnico que vi anteriormente, no que parece saber já uma 
relação próxima de amizade que o jovem detém com a equipa do 
ateliê. Há pouco formalismo neste processo, numa lógica comercial, 
mas de contacto próximo.
…
S.V. senta-se próximo de R.M., procurando comunicar-lhe algum 
do feedback vindo do cliente. Num tom suave, começa por 
perguntar como tinha corrido o contacto com as provas de cor, e S.P. 
responde não ter havido quaisquer problemas. O telefone persiste, 
interrompendo algumas vezes a mensagem de S.V. a S.P.. Na cozinha, 
escuto o barulho de pratos e talheres, iludindo a perceção sobre 
o ateliê. Se, por um lado, o som nos remete para uma atmosfera 
caseira, quase familiar, o frenesim do trabalho não deixar enganar: 
este é um ateliê de design gráfico dinâmico, exigente, veloz, onde os 
trabalhos se sucedem, um após o outro.
…
O técnico continua o seu trabalho, procurando encontrar solução 
para o problema a diagnosticar. Enquanto deixa software a ser 
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executado, procura explicar a R.M. a eventual raiz do problema, 
estabelecendo comparações de velocidade e desempenho entre 
os diferentes postos do estúdio. Torna-se evidente que R.M., 
sem acesso ao computador, acaba por se ver forçada a parar por 
completo o seu trabalho, dependente que está da relação com 
este agente.
…
O ar é hoje, no ateliê, menos saturado que em situações anteriores. 
Uma vez mais, a janela alta proporciona um ambiente vivo de 
sons. Conversas de rua, o barulho dos carros ou as constante obras 
acabam por invadir o ambiente da empresa, transformando-o.
…
S.P. está atarefada, e rapidamente me dá a entender que não tem 
disponibilidade para “me aturar”. Conta-me que tem uma série de 
novos projetos em curso para executar, e o seu tom sugere alguma 
urgência nos pedidos. “isto é recente, mas para variar tem que 
seguir… Hoje.”. Consigo acompanhá-la, ainda assim, a uma distância 
ligeira. Prepara os materiais para uma exposição intinerante sobre 
[Município Beira Alta], a ter lugar em manchester. O projeto parece 
ter surgido como uma sequência natural do trabalho desenvolvido 
para a [Revista], integrando alguns dos materiais que também 
constam da revista. 
…
R.B. vai preparando materiais para o [Teatro], no intervalo de mais 
matinais para as Festas. A crise parece ter reduzido o número de 
materiais a trabalhar, numa constatação feita por R.M. A designer 
parece satisfeita com essa ocorrência, uma vez que acaba por aliviar 
a carga de trabalhos sofrida por ambos (R.B. e R.M.). Fico com a 
sensação disso mesmo: não parece haver uma carga tão frenética 
quanto as experiências que foram partilhando, e a expectativa que 
fui alimentando em relação a este momento, apesar de saber que 
os designers já passaram noites longas na preparação dos materiais 
para a edição deste ano.
…
Ainda sem conseguir voltar ao seu posto de trabalho, a face de 
R.M. apresenta agora uma outra expressão. A designer parece agora 
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estar debruçada sobre a melhor forma de resolver o problema em 
mãos, imaginando diferentes cenários para a peça. Não utiliza, no 
entanto, quaisquer registos escritos para levar a cabo esse processo. 
É uma cadeia fluída de pensamento, livre, talvez denunciando ser 
um problema mais simples para resolver…
…
Em cima da mesa, procuro absorver de uma outra forma um 
objeto com uma forte presença, que dei conta desde a minha 
chegada ao estudio. Tata-se de uma publicação para a [Fundação] 
sobre o trabalho de [Fotógrafos], num projeto que acompanhei na 
sua fase final. A caixa funciona como uma espécie de contentor 
para 12 cadernos, em formato semelhante ao A4. A sua presença 
material surge fortalecida pelas tecnologias de produção utilizadas 
para a sua concretização: a caixa em cartão, os textos serigrafados 
a branco, o kerning das letras denunciadamente desajustado, os 
cadernos individuais cosidos a linha com a obra do artista. Todos 
estes detalhes marcam um forte sentido de craftsmanship, de 
minúcia, de sentido de artesania para com o projeto executado.
…
Mergulho na publicação de [Artista]s. Noto que o trabalho surge 
assinado pelo próprio J.S., num gesto tudo menos inocente. Esta é 
uma publicação de requinte, editada por uma das fundações mais 
credenciadas no país na área das artes. A sua tiragem, de 400 unidades, 
revela os limites da sua distribuição. Tudo isto tem um preço, penso…
…
Escrevo no meio dos designers da sala comum, entre R.M. e R.B. 
A experiência é tensa e desconfortável. Este não é um bom sítio 
para ir tomando as minhas notas, para registar os comportamentos 
daquelas pessoas. O receio de deixar escapar as linhas de texto e as 
memórias que vou recolhendo da experiência toma conta de mim, 
impedindo-me de registar os momentos como gostaria. O caderno 
aberto fica à mercê dos olhares daquelas pessoas e, embora não veja 
mal algum em que isso aconteça, não gostava de ver essa invasão.
…
(Por momentos, a música para, realçando os ruídos que provêm 
da rua.)
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S.V. parece hoje mais tensa que o habitual, quando comparo o seu 
estado de espirito às minhas visitas mais recentes. Fala do excesso 
de trabalhos, desde logo abordando as complicações em torno da 
[Exposição], o projeto ‘encomendado’ a [Freelancer], razão pela 
qual a designer está presente no ateliê. O testemunho de S.V. revela 
que a parceria com a freelance não parece estar a resultar. No seu 
entender, e apesar de não ter acompanhado algumas reuniões 
entre o diretor de arte e a designer, parece haver alguma falta de 
comunicação entre o que J.S. pretende do papel de [Freelancer]. 
Uma vez mais, sinto que o problema é a pouca autonomia de 
[Freelancer] no processo, no que acaba por se evidenciar como uma 
relação desequilibrada.
…
J.S. aparece de uma forma silenciosa, e só me apercebo da sua 
presença quando surge do outro lado da sala, atras de C.R., S.P. e 
E.G. Vai trocando impressões sobre aspetos pontuais do trabalho 
de cada uma das designers. Será uma forma de se manter ao 
corrente dos trabalhos em curso. De um modo divertido, brinca 
com S.P. acerca do chá de rosas que a designer trouxe consigo, 
num recipiente de vidro que já vi em casos anteriores. Diz que, à 
primeira instância, o recipiente lhe parece um frasco de formol. 
O comentário traz boa disposição ao ateliê, numa manifestação 
de humor que já me habituei a reconhecer no Diretor de Arte. 
Rapidamente, troca algumas opiniões sobre o trabalho de E.G., 
mas a sua interação nunca é diretiva. O Diretor de Arte acaba 
sempre por transmitir a sua opinião de um modo simplesmente 
opinativo, posicionando-se de pé a cerca de um metro e meio 
da designer: “já pensaste colocar isso em caixa alta?” “tu gostas 
disso assim amontoado, não é?”. A sua presença é suave, pouco 
invasiva, mas as suas intervenções mordazes. Vai deambulando, 
silenciosamente, pelo espaço do estúdio. Mal se da conta da 
sua presença. Sem grandes manifestações ou efusividades, vai 
procurando inteirar-se dos assuntos, resolvendo-os a pouco 
e pouco sem transmitir um sentido de urgência à sua equipa 
de trabalho. No entanto, é uma postura que não deixa de ser 
pressionante. Penso que para saber lidar com a sua presença será 
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necessário muita experiência por parte dos designers, experiência 
que só os colaboradores mais velhos, como E.G. e R.B., parecem 
já deter. Um dos exemplos disso mesmo é o modo como trata 
das decisões sobre a [Coleção Livros], para a [Editora Nacional]: 
“C.R., temos que começar a fechar isso, senão… Nunca mais 
saímos disto.” J.S. quer assegurar o lançamento de mais 2 livros 
antes de julho.
…
S.P. vai trabalhando na exposição do [Município Regional}, que 
deverá seguir para Manchester o mais brevemente possível. J.S. 
decide interagir comigo no sentido de me dar a perceber o modo 
como o projeto evolui, na sua relação com o cliente:”Leonel, este 
é um projeto engraçado, sobretudo ser virmos o brífingue…”. 
“…ou a falta dele.”, respondo. Percebi desde logo que o seu tom 
indicava não ter havido quaisquer indicações do cliente perante 
o projeto, o “problema” para resolver. O sorriso de J.S. comprova 
precisamente essa condição do projeto. este não é um caso isolado, 
penso. É frequente, no trabalho desenvolvido pelo ateliê, esta 
condição de problema autoproposto mas, ainda assim, na resposta 
a um eventual pedido do cliente. O principal problema passa pela 
dificuldade, nalguns clientes do ateliê, em construir uma noção 
sobre “o que fazer”. O problema chega a ser esse. “O que devemos 
fazer?” “Temos esta verba, o que poderemos fazer com ela?”. É essa 
a sensação com que fico.
…
Aproximo-me de E.G., procurando não a perturbar. Tento perceber 
qual o projeto onde está envolvida, à medida que assisto o seu 
photoshop pejado de brushes e ferramentas para o desenvolvimento 
do projeto. É comum a utilização desta técnica nos projetos do 
ateliê, como forma de conferir alguma “personalidade analógica” 
aos trabalhos, um ruído que enriqueça a textura do trabalho. O 
trabalho merece pouco destaque por parte de E.G. Trata-se de 
um folheto para a [Cliente Beira Baixa], mas a designer cumpre o 
seu trabalho de uma forma idêntica a outros projetos maiores que 
tenho acompanhado. Ainda no meu alcance de visão, apercebo-
me do recorte de imagens de trabalhos a incluir numa futura 
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publicação da [Coleção Livros]. É, neste caso, uma função técnica, 
de recorte de imagens, que não requer uma componente criativa 
per se. Sendo a única pessoa, para além de J.S., envolvida no 
projeto, o trabalho de C.R. parece variar conforme as edições e o 
autor publicado. Se noutras circunstâncias precisou de capacidade 
discursiva, de diálogo, para recolher junto dos designers as 
informações sobre o seu trabalho, a sua missão nesta edição — que 
sem dúvida incide sobre algum designer já falecido, como seria 
Kradolfer — altera-se.
…
Encontro, próximo de R.M., o novo número (duplo) da Revista 
Pli, uma revista que incide sobre o design gráfico contemporâneo, 
com forte incidência do que se passa no nosso país. Com uma 
construção arrojada, marcada por diferentes papéis de diferentes 
tamanhos, absorvo na diagonal alguns dos tópicos abordados na 
publicação. Não considero, apesar de tudo, que se verifique uma 
ligação intrínseca entre a vertente discursiva sobre design gráfico 
(que eventualmente lhe possa conferir o estatuto de disciplina) e o 
universo que encontro no seio do ateliê, onde claramente persiste 
a ideia do design gráfico como “tool”, como instrumento, como 
profissão.
…
A relação conturbada de [Freelancer] com J.S. As razões do 
afastamento entre ambos. A sua face diz-me que tem sentido 
problemas com o líder do ateliê, mas revela algum pudor em 
mostrá-los. Procuro falar sobre o seu processo formativo. Afirma 
que o discurso dos docentes era o de “ensinar a pensar…”, uma 
desculpa para não lecionarem qualquer software. [Freelancer] vê 
nesta atitude, sem sombra de dúvida, uma falha.
…
— O percurso sinuoso da [Revista X], onde L.A. tem a missão de 
desenvolver todo o protótipo do livro (com 208) páginas, com 
conteúdo simulado, com o objetivo de ser aprovado por um focus 
group. A ausência total de conteúdo “final” (L.A. recorre a textos 
fictícios e a imagens de outros projetos anteriores) descobre uma 
relação estranha na produção do artefacto. Qual o sentido da 
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aprovação, por parte de um grupo não especializado, do aspeto 
formal da publicação? No seu entendimento, não faria sentido 
fazer o mesmo para conteúdos finais? Há um fosso tremendo entre 
forma e conteúdo, numa relação que, acima de tudo, deveria ser 
simbiótica.
…
[Freelancer] resiste em partilhar os problemas.
…
Os telefonemas continuam a tocar, mesmo às 19:25, apesar da maior 
calma vivida pelo ateliê. 
…
A “Mixórdia de Temáticas” entoa no computador de R.B., num 
fase de boa disposição e maior ligeireza por parte dos designers do 
ateliê. O ritmo é agora mais compassado, menos intenso.
…
Assisto ao processo de criação do spot institucional por parte 
de R.M. para as Festas da Cidade, em Flash e InDesign, sem o 
recurso a um software de edição de vídeo. É curiosa a relação de 
interdependência que se desenrola entre a designer e o software. As 
limitações técnicas do software acompanham as limitações técnicas 
da designer, sendo o artefacto final um testemunho disso mesmo.
…
à saída, o cheiro a sardinha assada inunda as ruas. O calor que se 
sente, ainda a esta hora, começa já a dar alguns indícios do calor de 
verão. é um ambiente fantástico para terminar um dia de trabalho no 
ateliê. Santo que mais haveria para acompanhar, embora também não 
deixe de sentir também alguma saturação com a minha presença. 
R.B., R.M., S.P., L.A., [Freelancer] e J.S. são as pessoas que deixo no 
ateliê. J.S. fica no seu gabinete, silencioso, já sem o frenesim dos 
telefones de outras horas do dia. O seu contacto com o computador é 
agora mais direto, mais fluído.
…
No entanto, sinto que o ritmo de trabalho acaba por ser mais 
suave, ao final do dia. R.B. vai-se divertindo com o portal 
“Neurótico”, um portal humorístico com colagens digitais feitas 
em paint. Ao mesmo tempo, R.M. vai cumprindo algumas das 
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alterações pedidas pela cliente das festas de Lisboa, relativamente 
ao desenvolvimento do spot de vídeo para TV. O seu processo não 
deixa de me parecer perfeitamente antagónico ao de um editor 
de vídeo, que revela algumas pistas sobre a sua perícia sobre o 
assunto. O grafismo é desenvolvido no InDesign, onde R.M. 
acaba por compor todos os elementos de comunicação (textos, 
objetos e imagens), sendo depois exportados para o Flash, onde 
R.M. desenvolve a animação do spot. Estando longe de um editor 
de vídeo completo, a presença do Flash acaba por ditar o tipo 
de animação gerada por R.M., numa relação simbiótica entre a 
conceção e a execução.

Sexta-feira, 25 maio 2012
Ateliê de Coimbra

À chegada do ateliê, vou trocando algumas impressões com 
[Estagiária]. Procuro perceber como tem sido a sua experiência 
no Ateliê de Coimbra, como tem decorrido a sua adaptação ao 
nosso país e quais os aspetos que mais destaca na comparação com 
a Holanda. [Estagiária] fala da experiência de um modo muito 
positivo e divertido. Percebo, pelo seu discurso, que a viagem até 
Portugal tem correspondido ao que procurava, desde o primeiro 
momento: sol, oportunidade para conhecer o país e as suas 
principais referências e uma outra experiência em contexto de 
ateliê. [Estagiária] fala da sua experiência no ateliê conimbricense 
com satisfação, no que acabou por ser uma correspondência mais 
direta entre as suas expectativas e a realidade. “estava à espera de um 
ambiente empresarial e corporativo, o que se veio a confirmar: “Eu 
precisava de sofrer na pele”, e esse tratamento está a correr como 
esperava. A procura por esse tipo de ambientes, da sua parte, deixa-
me curioso. A designer holandesa não esconde ter sido ela mesmo 
quem procurou essa vertente nos ateliê que pesquisou, referido 
ser um aspeto importante para a sua evolução enquanto designer. 
Quando comparada com a sua experiência anterior (a única até ao 
momento), [Estagiária] refere que o ambiente pouco tinha que ver 
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com aquele que encontrou em Coimbra: “Na Holanda, a minha 
experiência foi num ateliê de 2 jovens designers, na casa dos 30 
anos, onde o ambiente era muito mais descontraído. Cheguei até a 
convidá-los para o meu aniversário, mais tarde. Aqui é diferente. 
Já sabia que o ambiente seria mais corporate, mas eu sinto que 
também preciso disso.”
…
A.S. diz-me que o ambiente está “calminho”, esta semana, numa 
expressão que me fui habituando a percecionar. Lá fora, o som 
perfurante de obras invade o espaço. Sinto como se fosse uma ação 
que se repete com demasiada frequência, algo que acontece sempre 
que visito o estúdio. Apesar do ruído, o espaço do ateliê torna-o 
agradável, numa sensação que me acompanha desde o inicio da 
investigação. Sente-se, de facto, a atmosfera corporate realçada 
por [Estagiária], mas não o encaro como sendo uma característica 
negativa, no cômputo geral. 
…
O início da tarde começa com a conversa animada sobre o spot da 
[Operadora Comunicações], já publicado na internet. A fugacidade 
do aparecimento do ateliê, cujo tempo de exposição não ultrapassa 
1 segundo, acaba por ser o mote para a conversa sobre o filme 
publicitário. Rara partilha algum dos aspetos ligados ao tom do 
anúncio. Fala também do universo da publicidade, no qual não 
gostaria de se ver envolvida. Percebo que o seu afastamento surge 
devido ao ritmo e ao espalhafato associados à produção de um 
spot. Embora não consiga perceber por completo o asco de R.M. 
sobre esse universo, compreendo o que diz. Sinto, conhecendo o 
seu perfil, que falta um cuidado mais apurado, mais metódico nas 
profissões envolvidas naquele processo. A conversa acaba por se 
deslocar para a discussão sobre a criatividade publicitária.
…
Começamos a conversar sobre fotografia e D.S. aborda as 
imagens de Joel Peter-Wilkin. Surpreendido pelo facto de que 
eu desconhecia essas referências, o designer rapidamente acede 
à internet para mostrar as imagens do autor, envolvendo R.M. 
na conversa, que também detinha um conhecimento sólido da 
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obra lúgubre do fotógrafo. As obras de Richard Bilingham e Terry 
Richardson continuam a exploração sobre o tema, numa conversa 
que acaba por promover um contacto mais próximo do universo 
norte-americano que marcou a infância de D.S. As peripécias dos 
EUA marcaram D.S., que revela não gostar de recordar a sensação 
de insegurança que sentia, em Newark. As conversas são agora 
mais longas e descritivas, focando diferentes aspetos da vivência 
nos EUA: o white trash, a vida em Newark, a cidade e o upstate 
New York, cenários que mais marcaram a sua vida para lá do 
Atlântico. Noto a participação e “intromissão” por parte dos seus 
colegas do ateliê, que se deixam envolver no relato. A viagem de 
A.B. a Manhattan e Brooklyn são também relembradas pelas fotos 
do seu iPhone, que ainda contém as memórias da viagem. 
…
Procuro voltar ao acompanhamento da ‘normalidade’ do ateliê, mas 
rapidamente acaba por surgir uma conversa sobre o trabalho de 
investigação de A.B., uma vez mais. Na sua secretária, a coleção da 
Arcádia, com capas de Sebastião Rodrigues. Fala sobre o trabalho 
de investigação sobre o design de capas, e o problema das propinas. 
A coleção de livros do pai, formado em filosofia. Revela estar num 
processo de desmaterialização, a título pessoal. O seu processo 
de estudo acaba muitas vezes por surgir como tema de conversa, 
mas sinto um afastamento grande entre a prática do seu ateliê e o 
seu papel enquanto investigadora. Fala do avant la lettre de Palla, 
enquanto me apresenta a identidade da [Empresa], falando das 
maquetas de apresentação da marca, expostas em cima da mesa.
…
Ao aproximar-me de C.A., A.Silva e A.M., o gestor acusa-me, 
divertido: “Lá vem o ‘piranha’… quer sangue, de certeza! Ouve falar 
em problemas e lá vem ele!”
…
A conversa com A.M. sobre os produtores. A necessidade de um 
reposicionamento das gráficas. A ‘morte’ da comunicação direta 
(flyers, folhetos, livros), provocada pelo irromper da crise. A 
passagem das gráficas para o negócio dos ‘displays’, dos pontos de 
venda, dos marketings, destacando o papel importante na ligação 
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com o produtor, uma figura em regime freelance que detém o know 
how de várias gráficas com quem trabalha. Uma figura pouco 
habitual (“há poucos”) mas que A.M. considera deter um enorme 
potencial dada a vastidão do mercado.
…
O anúncio da [Operadora Comunicações]. Não o surpreende 
os meios envolvidos no spot, mas o resultado acaba por ser 
demasiadamente curto, quase de um modo bizarro. Enquanto 
falo com A.M., apercebo-me das movimentações de A.Silva para 
sair. Visivelmente abalado, com uma conjuntivite, noto alguma 
distância na forma de tratamento entre ambos. 
…
O silêncio assusta. A meio da tarde, D.S. e A.S. saem, como 
normalmente. No espaço de D.S., o seu caderno aberto evidencia 
o seu processo criativo. Uma folha cheia de gatafunhos não 
parecem fazer grande sentido, marcadas com um grande ponto de 
interrogação, ao centro. Ao lado desta folha, um caderno encontra-
se aberto, detendo uma série de informações como escalas e 
medidas, cálculos de área útil. Certamente se tratará da preparação 
da exposição para o [Museu]. 
…
Vagarosamente, A. vai redigindo um e-mail, com as dificuldades 
óbvias resultantes de um adiantado estado de gravidez.
…
A.B. fala-me sobre as parcas visitas a Lisboa, onde confessa não 
ir faz já 1 ano. Não terá ido dois anos antes disso. As notas no 
seu computador, no canto superior esquerdo. “Tipos de letra 
bonitos”, “espreitar”, “empréstimos”. Vai constatando, no InDesign, 
a evolução das marcas [Editora], desde a fundação da editora nos 
Anos 50. Fala de opções rejeitadas, das diferenças nas versões 
implementadas, do processo. A premissa sobre o trabalho feito para 
a [Editora] promove o discurso sobre as marcas desenhadas por um 
dos seus principais referentes, no momento, na matéria: Michael 
Bierut. Perde-se no site da Pentagram, um espaço onde confessa 
voltar algumas vezes, para se inteirar das novidades da empresa de 
design. 
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…
O recorte das imagens para o [Museu], por D.S. Pacientemente, o 
designer vai recortando no Photoshop os contornos da escultura do 
Português, preparando os materiais de divulgação. 
…
O barulho das máquinas já não se faz ouvir, não pelo menos com o 
mesmo vigor. 
…
A.S. vai desenvolvendo, uma vez mais, o site para a [Faculdade]. 
Tento não a incomodar neste processo, procurando garantir um 
acompanhamento mais distante. É uma construção lenta, vagarosa, 
sem um ritmo incisivo. Uma vez mais, trabalha a proposta gráfica 
em Illustrator, num trabalho que seguirá posteriormente para o seu 
colega J.C. , programador, que tratará dos ajustes para a publicação 
online dos materiais. Funciona também com materiais fictícios, para 
simular o comportamento dos objetos no site final: “D.S., dá-me 
uma planta bonita para eu desenhar…” A relação entre ambos é de 
contacto próximo, de jogo. Percebo que os dois têm uma relação 
amigável, que ultrapassa o dia a dia vivido no ateliê. 
…
Com a aproximação da sua gravidez, A. procura distribuir os 
seus projetos em curso. Destaca, para tal, o desenvolvimento do 
dicionário para a [Gulbenkian], a ser desenvolvido por R.Mq. 
Outra das tarefas em curso, que A. se encontra a desenvolver, é um 
guia técnico acerca das capas da [Editora], numa ação com vários 
intuitos. Por um lado, A. revela a necessidade de criar uma espécie 
de ‘memória técnica’ dos projetos, referindo o título do livro, as 
cores utilizadas na sua produção, as dimensões do objeto e o tipo de 
acabamento. Por outro lado, refere a importância de um documento 
desta natureza, que servirá não apenas para os seus colegas do 
ateliê (atuais ou futuros), mas também para os funcionários da 
própria [Editora], com quem trabalha: “Às vezes temos que explicar 
uma e outra vez o trabalho que fizemos anteriormente, porque os 
funcionários da [Editora] parecem estar sempre a mudar de sítio. 
Estamos sempre a falar com pessoas novas e a ideia com que ficamos 
é que a informação não circula entre eles”. 
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…
O exercício de D.S., no Photoshop. Com o recurso ao editor 
de imagem, D.S. vai procurando simular no programa o 
comportamento a adotar para o ‘cenário real’. Este é um ato 
‘mágico’, que proporciona uma leitura (através da imagem 
simulada) quase real do processo, como se de uma fotografia 
se tratasse. Esse é um trabalho que ajuda à visualização, quer 
do seu superior, quer do cliente a quem se destina o projeto. A 
proximidade com o designer vai promovendo uma conversa 
mais solta sobre cultura e educação. D.S. aborda a sua educação 
nos Estados Unidos até aos 12 anos, procurando justificar-se o 
fato de não saber quem é D. Sebastião. Refere ter tido contacto 
sobretudo com a História de Arte, daí sentir-se de certo modo 
desculpabilizado por não reconhecer essa figura da História de 
Portugal. 
…
À medida que se aproxima a minha saída, D.S. tende a fazer 
comentários mais satíricos sobre a minha própria condição de 
investigador. Expressões como “a vida está boa é para ti” e “tu é 
que tens sorte” são frequentes, e a saída do ateliê não é exceção. O 
à-vontade de D.S. acaba por me deixar algo desconfortável, mas a 
sua forma de tratamento acaba por ser um sinal da liberdade que 
disponibilizei para a relação. Hoje, as suas provocações chegaram 
mesmo a ser repreendidas por A.S. (“Oh, D.S., isso diz-se?!”), 
embora o designer acabe sempre por acompanhar os comentários 
com expressões do género “ele sabe que eu estou a brincar”. D.S. 
menospreza algumas vicissitudes do trabalho de investigação, mas 
respondo à provocação invocando os hobbies do designer, como 
a prática de skimming e o gosto pela praia. O designer reage com 
um mecanismo de defesa imediato: “Eu no fim de semana trabalho 
imenso, mesmo. Acredita.”, sendo recorrente a necessidade de D.S. 
afirmar que trabalha fora de horas, em projetos ligados (ou não) 
com a prática no Ateliê de Coimbra.
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Terça-feira, 29 maio 2012
Ateliê de Coimbra

Chego a Coimbra por volta das 13:15, uma vez mais. Está sol. 

As conversas com [Estagiária]:
— A importância de estudar fora. 
— A curiosidade sobre o estudo.
— O curso em design e as dúvidas em continuar a estudar?
— “não quero é ficar num escritório a minha cidade Natal, para 
sempre.”
— A evolução técnica de [Estagiária]. E a colaboração com os 
pacotes de software. 
— A noção sobre a velocidade do trabalho em curso e sobre a 
execução. Vejo [Estagiária] agarrada há demasiado tempo ao mesmo 
projeto, e procuro perceber se não será a holandesa que não quer 
avançar para outra tarefa. O potencial da exploração daquele sistema, 
noutras plataformas, numa dinâmica que teria tudo para seduzir o 
cliente. 
— a liberdade com a qual encara a sua vida profissional. Terminará 
o curso com 25 anos. 
…
O silêncio de J.B., recolhido no seu espaço. 
…
O diálogo entre R.Mq. e A.Silva, lado a lado, num cenário que 
nunca presenciei no ateliê. A.Silva serve de ligação entre o 
trabalho da designer e a cliente, a responsável de comunicação da 
[Organização]. não consigo deixar de sentir que a relação entre 
as 2 partes beneficiaria de um contacto presencial, mais próximo, 
que pudesse ter evitado o que me pareceram sucessivos problemas 
de comunicação ao longo do tempo. A.Silva não parece ter 
dificuldades em compreender o discurso e as opiniões de R.Mq. A 
reunião entre ambos suscita também em R.Mq. algum do desânimo 
que a alimenta no processo, que resultou numa inevitável quebra 
de relações entre a designer e a cliente: “isto para mim está super 
desequilibrado, para ela se calhar está bem…”
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…
A. está no seu canto, sempre em silêncio. Não identifico, na sua 
atitude quotidiana, qualquer tipo de intenção em assumir no ateliê 
uma posição de liderança. Não me parece ser esse o seu perfil, 
mas sinto que a sua abordagem diária acaba por ser demasiado 
desligada. Acaba por ser, também nesse aspeto, igual aos seus 
colegas, no que me parece ser um dos principais aspetos disruptivos 
para um sentido mais amplo da prática do Ateliê de Coimbra. 
…
R.Mq. ocupa o seu tempo a cumprir uma série de etapas na 
desmultiplicação de formatos da imagem da [Organização]. Este 
gesto força, de certo modo, uma reflexão sobre a expectativa da 
prática em design gráfico, a sua execução e a sua aplicação em 
diferentes suportes. Qual o papel do designer neste cenário? 
Compete-lhe “criar” a imagem e proporcionar um sistema que 
viabilize, por parte do cliente, a aplicação em diferentes formatos. 
Esta seria uma fantástica oportunidade para testar um software 
que permitisse a articulação entre o trabalho do designer gráfico 
e as especificações do cliente. O manual de normas poderia 
funcionar para isso mesmo. (Ex: Introduza os materiais; Defina 
a tipologia do seu suporte — papel carta, cartão de visita, etc. ) 
Um software desse género permitiria estreitar ligações entre o 
cliente e o designer. O designer cumpre o papel que assume para 
si próprio (definição de um sistema; resposta a um programa; 
condicionantes gráficas para a aplicação de marca) e o cliente 
teria acesso a um conjunto de regras que lhe permitisse gerar a 
marca, de acordo com o contexto onde esta possa surgir. O novo 
manual de normas interativo. 
…
A falta de interação entre os elementos do ateliê não deixa de ser 
um pormenor assinalável. Não deixo de sentir que existe alguma 
falta de coesão sobre as realidades individuais. 
…
R.Mq. vai vendo uns vídeos na internet, enquanto aguarda pelo 
resultado da conversa de A.Silva com a cliente. 
…
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Ao final do dia, só J.B., D.S. e A.S. permanecem no ateliê. 
Finalmente, J.B. interage agora com os outros elementos da sua 
equipa de trabalho, ao contrário do que aconteceu durante toda a 
tarde. J.B. aborda situações da sua realidade enquanto docente na 
[Faculdade]. Revela, nos episódios que partilha, um comentário de 
um aluno do núcleo de estudantes de perante a informação de J.B., 
numa discussão partilhada via Facebook. Perante o comentário, 
os colegas do estudante acabaram por “convidá-lo” a abandonar 
o núcleo. embora o episódio não seja particularmente sonante, 
sinto que a forma como J.B. o partilha evidencia bastante da sua 
postura. Assume-se como elitista, menosprezando essa e outras 
manifestações críticas para consigo. A sua sobranceria perante 
estes episódios é notável, numa atitude construída por forma a 
conseguir manter um fosso cultural entre J.B. e a comunidade 
que o envolve (estudantes). O responsável criativo do Ateliê de 
Coimbra continua com os exemplos: “ali na Faculdade, fartam-
se de nos pedir referências para comprar livros. Eu nunca sugiro 
nada. Os [Colegas] é que sugerem. São professores mais dedicados. 
Eu estou-me a borrifar. Eles que procurem”. No seu discurso 
são também evidentes ideais ‘antissistema’: “eu, se algum dia for 
defender a tese de doutoramento, não vou trajado. Recuso-me. O 
orientador da A.B. não foi trajado e eu vou ser o segundo. Se for, 
vou de fatinho Paul Smith, para lhes mostrar como é que se deve 
ir a um evento como esse. não é com aqueles trajos horrorosos.” 
Esta parece ser uma forma de J.B. inspirar os seus designers, 
motivando-os em certa medida a uma atitude confrontacional. 
Pelo que vou acompanhando, os resultados parecem justificar a 
atitude, embora tenha já assistido a comentários que dificilmente 
abonam a favor do responsável criativo.
…
J.B. aborda a sua comunicação na [Conferência], indicando que 
passou largamente o tempo da sua comunicação. Com estas 
referências, J.B. procura solidificar o seu estatuto de designer 
experiente, dotado de conhecimento adquirido através de múltiplas 
relações, ao longo dos anos. A experiência e a execução confunde-
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se com as relações, na construção dos momentos que foram dando 
a J.B. um estatuto profissional assinalável. 
…
Saímos do ateliê em pleno dia, não chegando a ser 7 horas. O 
ateliê dá sinais de algumas dificuldades em desenvolver novos 
projetos, em se reinventar perante a crise, apesar dos esforços. 
A maior parte dos designers passou hoje, à semelhança de dias 
anteriores, a desenvolver trabalho ‘não criativo’, cumprindo 
tarefas de execução técnica ou ajustes de formato, no que me 
parece ser uma constante. A longa duração dos seus projetos e os 
tempos de espera parecem ser também um dos principais pontos 
em comum, dia após dia, num pormenor que acaba também por 
caracterizar muito do seu método prático: rigor, privilégio pelo 
detalhe, reflexão formal. 
…
Redijo as minhas notas no café do costume, onde normalmente 
almoço quando venho a Coimbra, e que passou a integrar as 
minhas rotinas enquanto investigador. As suas mesas em mármore, 
as cadeiras com a armação em ferro, os estofos vermelhos e o seu 
grande espelho, ao fundo, que dá a ilusão de nos encontrarmos 
num gigantesco espaço. É uma área que certamente não é renovada 
há várias décadas, a fazer lembrar um Portugal de outros tempos, 
mas o seu dinamismo mostra o quão habituados acabamos por 
estar ao que nos é familiar.

Quarta-feira, 30 maio 2012
Ateliê de Lisboa

A chegada ao ateliê por volta das 14:40.
Na rua, um calor insuportável. Os transeuntes vestem já roupas 
veronis, como se fossem para a praia ou se de lá viessem. À chegada 
ao edifício do ateliê, encontro as portas fechadas, mas alguns ruídos 
vindos do interior denunciam a presença no espaço. É R.B. quem 
acaba por abrir a porta.
…
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Converso com R.M., sobretudo no que diz respeito à produção 
de materiais para as festas de Lisboa. Interessa-me perceber como 
tem corrido o trabalho. Ao contrário do que julgaria acontecer, 
tenho sentido que o trabalho é “suportável”, talvez de menor 
intensidade do que a experiência que os designers transmitiram 
de anos anteriores. R.M. fala-me do trabalho que leva para casa, 
onde recorre ao seu portátil: “aqui há dias acabei por ficar aqui até 
por volta das 22:30. Como não tinha ninguém em casa, acabei por 
ficar”. Este é o único argumento de R.M. que a leva, na experiência, 
a optar por ficar no ateliê. Parece ficar, deste modo, fragilizada, a 
importância do ateliê para o trabalho.
…
E.G. e R.B. combinam uma viagem, cujo destino ainda não consegui 
perceber. Hoje acabo por trazer um livro para o ateliê, que comprei 
na Sá da Costa, à chegada: “Design Gráfico em Portugal. Formas e 
Expressões da Cultura Visual do Século XX”, de Margarida Fragoso. 
De imediato, a perceção dos designers incide sobre o objeto, com um 
olhar atento de R.B. perante alguns dos aspetos formais do livro: a 
paginação do texto a 2 colunas, a convenção default das perguntas a 
bold e as diferenças formais de cada tipologia de texto. Com Cesária 
Évora a tocar, ao fundo, dou conta de como C.R. e R.B. são os 
indivíduos com maior capacidade crítica relativamente à qualidade 
de uma peça, não só do ponto de vista formal mas também do ponto 
de vista do conteúdo. De imediato, trocam comentários em tom de 
troça acerca das expressões escolhidas pela autora, que coloca frases 
como “engolíamos tudo…” ou “posiciono-me como…”, passíveis de 
uma interpretação errónea. S.V. reúne com [Freelancer], que continua 
a desenvolver a [Exposição], a ter lugar na Rua Augusta. Importa-
me perceber o olhar de S.V. perante a situação, mais até do que falar 
com a própria [Freelancer] sobre o assunto. R.B. acompanha R.M. 
no desenvolvimento de um spot animado das Festas, para televisão. 
Uma vez mais, é R.B. quem assume um papel de direção sobre o 
trabalho de R.M., comprovando os problemas de falta de autonomia 
da designer. R.B. vai trabalho no InDesign, recorrendo ao software 
como ferramenta de storyboard, estudando as relações e hierarquias 
tipográficas adequadas ao filme.



236

…
S.P. parece-me hoje mais fatigada que o habitual, e opto por evitar 
a recolha de impressões, assegurando uma distância confortável 
para a designer. Escuto R.B., do meu lado direito, a conversar com 
a cliente: “Imprimir é batota… Isso é para ver no ecrã…” Percebe-
se, mesmo com um tom ligeiro, que R.B. acaba por sensibilizar a 
cliente para as eventuais diferenças entre os suportes. Finalizada a 
chamada, R.B. senta-se ao computador de R.M., reclamando para 
si o rato. R.M. não mostra quaisquer sinais de incómodo. Nada de 
estranho, assumo.
…
[Assistente], no desempenho das suas funções no ateliê, vai 
arrumando uma série de caixas e organizando dossiers. A sua 
presença passa praticamente despercebida aos designers. As 
interações entre ambas as partes são curtas , restringindo-se 
ao essencial. [Assistente] é quem acaba por receber a maioria 
dos telefonemas do ateliê, passando a chamada ao destinatário, 
interrompendo pontualmente as suas atividades. Para além disso, 
procede ao estorno de despesas assumidas pelos designers do ateliê, 
entre outras tarefas do género. Apesar de podermos considerar o 
seu trabalho como pouco entusiasmante, [Assistente] não parece 
aborrecida pela execução destas tarefas mais administrativas, 
respondendo simpaticamente às solicitações.
…
Entro, uma vez mais, no gabinete de L.A., onde ainda encontro 
[Freelancer], no desenvolvimento do trabalho que a trouxe até 
ao ateliê. [Freelancer] parece ter que contar com a ajuda de L.A. 
para a execução das tarefas que lhe tinham sido atribuídas, dado 
o aproximar da data de início da Exposição na Rua Augusta, desta 
sexta-feira a uma semana. L.A. aparenta estar bem disposto, mas 
com a presença de [Freelancer], acabo por ter menor à vontade em 
estar naquele espaço, outrora local de refúgio para a recolha de 
notas, em momentos mais complexos do acompanhamento das 
atividades do ateliê. O silêncio de [Freelancer] persiste, mostrando 
uma impermeabilidade quase total em responder às questões 
que lhe vou colocando, acerca do ponto de situação do trabalho 
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em curso. Mostro o livro de Fragoso a L.A., que de imediato tece, à 
semelhança dos colegas, o seu juízo crítico. No entanto, ao contrário 
do que aconteceu anteriormente, o conteúdo textual é praticamente 
relegado para um plano menor, sendo o alvo dos seus comentários a 
composição da capa e a pobreza das digitalizações que constam no 
livro: “O J.S. tem aí os originais disso… Tenho umas digitalizações 
bem melhores…” O comentário do designer só é possível dada 
a facilidade de acesso que detém a estes materiais, resultado da 
bibliofilia de J.S., facilitador do contacto com peças de valor histórico 
e patrimonial no que concerne o corpus patrimonial do design 
gráfico nacional. Destaca um projeto antigo do ateliê, sobre a obra de 
Manuel Pavia, que levou à contratação de um fotógrafo por parte de 
J.S. com a missão de tratar digitalmente a obra do pintor português, 
num testemunho do investimento pessoal de J.S. nos projetos, 
autofinanciados ou autopropostos pelo ateliê.
…
L.A. aborda ainda um trabalho longo desenvolvido pelo designer 
no qual vai encontrando sempre erros à medida que explora o seu 
processo: “O catálogo devia ter sido entregue no início da exposição 
e só o apresentaram no último… Enfim… foi muito mau.” A entrada 
de R.B. no espaço acaba por interromper o raciocínio do colega, no 
qual não deixo de notar algum cinismo pelo modo como aborda os 
projetos desenvolvidos e os processos de gestão neles envolvidos. R.B. 
acaba por assumir um papel mais ativo (embora não diretamente 
assumido) de Diretor de Arte substituto, acompanhando os colegas 
no desenvolvimento da exposição em curso. Pergunta-me, passados 
alguns momentos, se vou à “festa do croquete”? A referência surge 
acompanhada de um esclarecimento: é hoje o Festival de [Prémios], 
no qual o ateliê acabou por vencer 3 galardões. E.G. fala, com um 
entusiasmo mascarado, do Festival de [Prémios]. O principal prémio 
do ateliê premeia, afinal, um trabalho da sua responsabilidade, e caberá 
à designer receber o prémio em nome do ateliê. Enquanto trabalha, 
fala do modo como se sente inspirada pela vasta obra de Isidro Ferrer, 
o ilustrador espanhol. O tom da sua voz anuncia um genuíno interesse 
pelo trabalho do ilustrador, nas suas diferentes vertentes.
…
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S.V. vai deambulando pelo ateliê, visivelmente atarefada, afligida 
pelo facto de não conseguir sair do espaço desde as 9 da manhã. 
Enquanto questiona a equipa em relação à presença no festival 
(percebe-se que J.S. insiste no acompanhamento da equipa no 
evento), vai articulando com um impressor a entrega de ficheiros 
produzidos, num trabalho de S.P. Mesmo com tanta evolução 
tecnológica, o método de entrega consiste na gravação dos ficheiros 
EPS em DVD, a seguir por estafeta, com vista a garantir que nada 
falhe.
…
R.B., [Freelancer] e L.A. vão usando a mesa de reuniões para 
decidir a posição das sardinhas, na exposição, optando por uma 
organização temática. É R.B. quem acaba por ter uma palavra 
mais decisiva no processo, um conselho “sénior”, digamos. A 
exposição acaba por denunciar a existência de alguns problemas 
na organização do trabalho, e na dependência de J.S. enquanto 
líder. Enquanto isso, S.V. vai procurando “aguentar” todo o stress 
do ateliê, na ausência de J.S. Na secretária do Diretor de arte, o 
amontoado de papéis e livros dão conta de um J.S. sempre em 
movimento, e de um trabalho sempre em mutação. Ao telefone, 
S.V. denuncia uma relação até certo modo próxima, intimista com 
a cliente, embora não “facilite” nos aspetos financeiros da relação 
entre as partes: “Malvada da espanhola! Olha, tu contemplaste a 
capa para a Amália? Olha que não estava no orçamento…”
…
A pressão sobre S.V. não abranda. De um modo diligente, é ela 
quem assegura o envio dos materiais produzidos por S.P., para 
o impressor, articulando o despacho do DVD pelo estafeta e a 
preparação da maqueta de um projeto editorial de L.A., totalmente 
desenvolvido com conteúdo fictício. Acabo por achar estranho ser 
S.V. quem prepara a maqueta, de forma manual, cortando a x-ato 
a publicação. Sente-se que os designers acabam por ser as “figuras 
principais” do ateliê.
…
Acompanho a equipa na ida à Cascais, rumo ao Festival de 
[Prémios]. Essencialmente, acabo por ir conversando com R.B.: 
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Falamos das capas de Vera Tavares e o “mau tom” de [Crítico de 
Design]. O requintado valor dos livros de Tavares, não apenas 
na capa mas a consideração sobre todo o objeto. O apreço pelo 
trabalho da capista, que conquistou o seu lugar (merecidamente) 
fora do mainstream. O designer avança ainda com uma reflexão 
sobre a pobreza conceptual dos manuais de normas gráficas, um 
documento mal trabalho para o fim a que se deveria prestar. Perante 
as dificuldades em fazer um bom manual de normas, assume seguir 
o modelo desenvolvido pela rmac para o Ministério da Cultura: “foi 
o que todos os designers fizeram”. S.P. é a única designer que não 
integra o grupo.
…
à noite, a ida à festa dos [prémios Design]. Pejado de agências de 
publicidade. L.A. regressa mais cedo ao ateliê, na companhia de 
[Freelancer], sempre calada. A designer pareceu repudiar cada 
momento vivido naquele ambiente, embora todos os designers 
pareçam sentir-se afastados daquele universo. J.S., apesar do 
cansaço, e R.B., eram os únicos que pareciam ainda assim apreciar 
alguns dos principais momentos do Festival.
…
No decorrer do evento, uma bancada cede por completo, revelando a 
limitação de recursos existente. A apresentação das peças, fixas como 
roupa num estendal, foi outro dos pormenores negativos assinalados 
pela equipa do ateliê, num modelo de apresentação “chunga”, como 
afirmou E.G. Sem margem para dúvida, o ateliê é, ali, um “peixe fora 
de água”.
…
Na viagem de regresso de Cascais a Lisboa, no VW Beetle negro 
de J.S. (com R.M., E.G., R.B. e J.S.), segue num tom descontraído 
e informal. São lembrados alguns episódios anedóticos dos 
problemas de memória do Diretor de Arte. Momentos antes, à 
saída do parque de estacionamento, J.S. tinha-se encontrado com 
um designer que, em tempos, chegou mesmo a colaborar com o 
ateliê. À entrada no carro, não deixou de perguntar: “Aquele era o… 
Valdemar… Certo?”
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Terça-feira, 05 junho 2012
Ateliê de Lisboa

Volto ao Ateliê de Lisboa em mais um dia quente de junho. No 
metro, uma vez mais, o cego passa a pedir esmola, num gesto que 
presenciei inúmeras vezes. Desta vez, nem a queda da bengala o 
desconcerta, tal é a rapidez com que recupera o ritmo. Nas ruas, 
os turistas marcam já uma forte presença, mas é a diversidade 
cultural e a mistura de classes que me chama a atenção: Os miúdos 
“hip” da cidade convivem com os velhotes de fato… contrastes 
da cidade, numa paisagem que já se tornou rotineira. No ateliê, 
encontro R.M., [Assistente] e [Freelancer], uma nova cara. De 
imediato, R.M. conta-me que [freelancer] dará apoio à [Exposição], 
o evento a organizar no coração da cidade. R.M. rapidamente 
dá conta da ausência de R.B., na iminência de se tornar pai, pela 
primeira vez. “Vou tentando sobreviver”, diz R.M. A designer 
acaba por ir trabalhando em 2 computadores em simultâneo. 
No seu computador, prepara materiais gráficos para o [Festival], 
uma atividade integrada nas Festas da Cidade, enquanto que o 
computador de R.B. serve para o envio de um ficheiro através do 
wetransfer.com. R.B. estará ausente durante cerca de 2 semanas, um 
rude golpe à dinâmica que fui presenciando no ateliê, ao longo dos 
últimos meses. No gabinete encontro cerejas um pouco por toda a 
parte, assinalando a proximidade do verão.
…
A conversa vai-se fazendo, com os designers do ateliê. O tópico? 
A campanha promocional de Sagmeister, na qual o designer surge 
totalmente nu, acompanhado da sua sócia recente, Jessica Walsh. 
O assunto, divulgado com alguma insistência pela imprensa 
da especialidade, parece ter passado totalmente despercebido 
aos olhares dos designers do ateliê. Leio essa atitude como um 
desprendimento com esse universo, talvez até uma estratégia para 
fugir à procrastinação dentro do ateliê.
…
Ao telefone, S.V. procura acompanhar a produção dos materiais 
para a [Exposição]. A gestora do ateliê procura inteirar [freelancer], 
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o recém-chegado colaborador, das medidas do espaço. A 
experiência de S.V. é evidente, vindo à superfície no modo como 
aborda a chamada, dando indicações e feedback imediato aos 
materiais em execução. Passa o telefone ao designer, sentado entre 
S.P. e E.G., que parece estar a receber indicações de J.S. A postura 
do designer mais recente é totalmente recetiva às indicações 
técnicas do Diretor de Arte: “hmm…… ok…… sim…… ok……”. 
Percebo também que J.S. vai discutindo com [freelancer] aspetos 
basilares dos materiais a produzir. As dimensões tipográficas, o 
tipo de letra, a mancha que ocupa no espaço. A sensação com que 
fico é clara: [freelancer] é um mero executante às ordens de J.S., 
procurando retratar no ateliê a observação localizada no espaço, 
feita por J.S., como forma de garantir a resposta à totalidade dos 
cenários possíveis. 
…
E.G. vai abordando as particularidades do livro desenvolvido 
em parceria com [Ilustrador], um livro de ilustrações. De um 
modo geral, o projeto parece ter trazido à designer uma grande 
satisfação, não só no que concerne o resultado final, mas também 
na vertente colaborativa desenvolvida com o ilustrador, um tipo 
de parceria que revela não ocorrer de um modo tão frequente 
como gostaria. A relação entre ambas as partes acabou por 
ser intrínseca, indissociável, com a ilustração [Ilustrador] e a 
composição tipográfica (E.G.) a influenciarem-se e a alterarem-
se mutuamente, numa colaboração que revela ter sido nova para 
si. E.G. dá conta de todas as particularidades relacionadas com 
a produção do objeto, dando especial atenção aos detalhes: A 
utilização de 2 tons diretos, a cor nas partes laterais do livro, a 
seleção do papel… Revela ter tido, desde o primeiro contacto 
com o objeto, uma sensação de conforto que nem sempre resulta 
aquando a materialização dos processos que a envolveram, uma 
sensação positiva de um trabalho bem executado. Conta ainda 
como acabou por discutir os pormenores de produção do livro 
com J.S., no que diz ter sido uma curta troca de impressões sobre 
o livro. O episódio parece revelar a capacidade e autonomia de 
decisão apreciada pelo diretor de Arte, e E.G. parece claramente 
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satisfeita com o seu desempenho no processo. Continuamos 
à conversa. Faz já mais de 6 anos que E.G. integra o [Ateliê], 
mais o menos o mesmo tempo que a colega S.P. Muito rápido, 
afirmam as designers… Tento perceber se as motiva (R.M., E.G. 
e S.P.) abrirem o seu próprio ateliê. R.M. é a única que assume 
pensar nessa possibilidade, embora somente numa espécie de 
parceria com os seus amigos, todos eles designers, enveredando 
por uma abordagem mais experimental do processo. Descarta, 
nesse cenário, o investimento num ateliê em nome próprio. 
Por sua vez, E.G. e S.P. revelam não projetar essa hipótese, 
com S.P. a ir mais longe em descartar por completo a ideia. As 
portas dos armários do ateliê revestem-se de “novidades”: novas 
folhas A4 com evoluções nos projetos em curso. Ali, é possível 
encontrar planos da Exposição em curso, o projeto entregue aos 
freelancers [Freelancer] e [freelancer]. Encontro também estudos 
composicionais de um [Ilustrador] para algumas imagens, um 
processo que denota alguma manualidade “à moda antiga”. Nota-
se, no desenho, a presença de réguas, compassos e esquadros. 
É constante a ideia do armário como espaço de evolução para 
os projetos em curso, como área de desenvolvimento para os 
trabalhos do ateliê. 
…
S.V. vai deambulando apressadamente entre as salas. Pergunta a 
E.G. se tem disponibilidade para aceitar um novo trabalho, mas a 
designer acaba por afirmar estar com pouca disponibilidade para 
aceitar novos projetos. É S.P. quem, apesar de também assumir estar 
com a agenda preenchida, acaba por assumir a nova tarefa. Não 
deixo de sentir que esta interação tem contornos algo estranhos, 
pela natureza da divisão de tarefas. Apesar de ter contacto com 
um discurso fragmentado, podendo não conseguir compreender 
a totalidade do contexto, percebo que o trabalho em causa tinha 
já sido iniciado por E.G., mas seria agora desenvolvido por S.P. 
O acesso aos ficheiros não está, de modo algum condicionado, 
dada a partilha total dos ficheiros desenvolvidos por cada um dos 
designers.
…
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São agora 15:45. C.R. chega ao ateliê na companhia do marido, em 
ritmo perfeitamente calmo. 
…
Vou procurando continuar a “absorver” o contexto do ateliê, 
tentando retratar do modo mais completo possível o cenário 
envolvente. Dou conta do cartaz de “Goodnight Irene”, com a 
destaque para a mensagem “alex: se te tornares demasiado 
bom a sobreviver arriscas-te a esquecer por que o fazes.” 
Vindo da rua, os barulhos incessantes do trânsito denunciam a 
presença de movimento constante. A rua está viva, e bem viva. 
Na cozinha, [Assistente] vai procurando perceber o que está em 
falta, com necessidade de reposição. Parte do seu papel é garantir 
que a equipa esteja “bem tratada”, procurando salvaguardar a 
continuidade dos recursos ali disponíveis. Observo R.M. Sentada 
ao computador, a designer vai desenvolvendo a capa de um livro, 
num gesto técnico que já acompanhei inúmeras vezes no ateliê. 
A designer caracteriza-se, uma vez mais, pela velocidade com 
que trabalha no InDesign. No computador de R.B., alguns post-it 
vão deixando a sua presença, auxiliando na organização do plano 
de trabalhos a cumprir. Um cartão de visita, colado ao monitor, 
anuncia a “Furo Cartazes”, uma empresa de Lisboa. O cartão, de 
um design vernacular perfeitamente prosaico, acaba por servir 
como alicerce conceptual da produção gráfica produzida pelo 
ateliê. C.R. cumpre o ritual do cigarro, à janela do ateliê, num 
gesto a que me habituei a assistir. Vou tentando deambular por 
toda a parte no ateliê, procurando garantir que nada escapa à 
observação. No gabinete de L.A., o designer continua a preparação 
de materiais para a Exposição em curso. O projeto, ao contrário do 
que inicialmente tinha sido delineado, envolve agora muitos mais 
recursos do ateliê do que os inicialmente previstos. Visivelmente 
saturado, L.A. fala de como sente “não ter vida” há praticamente 
três semanas, forçado a fazer noitadas para dar conta dos projetos 
em curso. Pergunto-lhe se tem hipótese de criar um espaço de 
reflexão para os projetos, já com a presença de E.G. na sala, e 
L.A. rapidamente responde que tal processo é praticamente 
impraticável: “Se me perguntares o que fiz a semana passada, não 
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te consigo dizer. Tenho, para segunda-feira, 6 capas para fazer, uma 
Revista, esta publicação (brochura)… Isto nunca para. Não tenho 
vida.” Apesar de perceber que se trata de um estado transitório, 
L.A. mostra algum desespero no decurso do seu trabalho. Chega 
a referir que se sente a defraudar as próprias expectativas das 
audiências: “As pessoas ficam a achar que tu pensaste bué naquilo, 
e nada disso. Não é isso que acontece. Tu acabas por saber o que 
resulta, mas ainda assim… Não acho bem”, concretiza, indicando 
partir de trabalhos anteriores como forma de conseguir resolver os 
problemas visuais que lhe vão sendo entregues.
…
S.V. entra na sala, pedindo a L.A. que a ajude numa tarefa. 
O designer terá que fazer chegar ao cliente especificações 
tipográficas de um determinado projeto, para que este possa 
assumir a execução de uns marcadores de livros. L.A. vê esta 
tarefa de um modo algo “agridoce”. Apesar de assumir que o facto 
do cliente assumir essa tarefa o liberta de processos “menores”, 
a situação provoca-lhe algum desconforto. É o próprio quem 
o assume, de viva voz: “A isso é que já não acho tanta piada…” 
Continuando a desabafar acerca do rumo dos trabalhos, L.A. 
fala agora do modo como estas condicionantes do seio do ateliê 
são postas de lado na formação de novos designers: “Na escola 
não te ensinam estas merdas! É um choque brutal! E depois é 
mesmo assim… há coisas que tu vês às 14:00 e outras que vês às 
2:00, completamente diferentes!” Sobre o líder, assume que J.S. 
acaba por estar sempre “um passo à frente”, na medida em que 
espera o impossível dos seus designers: que lhe acompanhem o 
pensamento. Refere que a personalidade do líder também acaba, 
inevitavelmente, por se refletir no contacto com os clientes: 
“Há clientes que confiam em mim e corre tudo bem. É o caso 
da [Fundação]. Na [Revista], por exemplo, sinto que a sra. não 
reconhece em mim qualquer autoridade, e o J.S. acaba sempre 
por ter que se envolver no processo. E uma coisa és tu e o cliente. 
Outra coisa és tu, o teu chefe e o cliente… E a forma como o 
ateliê funciona é muito assim…” O designer acrescenta outros 
exemplos acerca do modo como trabalham com o líder. Fala de 
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uma outra situação ocorrida há tempos, na qual a confiança e o 
entusiasmo de J.S. pela chegada de um novo designer estavam no 
máximo, rapidamente transformada em desilusão: “O J.S. espera 
das pessoas uma determinada resposta, mas depois acaba sempre 
por estar um passo em frente na relação com o cliente. Uma 
coisa seria receber todos os dados do projeto, ter o tempo para 
a sua execução e resolução. Outra coisa, bem diferente, é o que 
acontece aqui, onde nunca se diz que não aos projetos e onde os 
dias correm numa velocidade de execução completamente louca.” 
Percebo que esta é uma condição indissociável do ateliê. No tom 
de L.A., facilmente se reconhece o ressentimento e a amargura 
pelo modo como o Diretor de Arte se relaciona com o designer: 
“Ele não levanta a voz ao R.B., se reparares…”. O tratamento do 
líder para com as designers, de “proteção das meninas”, acaba 
também por ser um aspeto apontado à forma de tratamento do 
líder para com L.A., habituado a ter que “resolver”… Essa lacuna 
acaba por ser assumida pelo próprio J.S., que me confessou ter 
consciência de proteger mais as designers que os rapazes. L.A. 
persiste: “Ele é capaz de lhes passar ‘a mão no pelo’ (falar mais 
suavemente) e tentar resolver a situação sem grande conflito, mas 
comigo não. E eu acho isso injusto. Eu não sei, mas supostamente 
devias tratar melhor as pessoas mais esforçadas que ficam até 
às tantas… Para que continuem satisfeitas…” O seu tom é já 
denunciador do desagrado sentido pelo trabalho do ateliê, num 
cenário claramente autorreferencial. Visivelmente fatigado (e 
constipado), consigo perceber o ponto de saturação em que L.A. 
se encontra, pela sua descrição dos episódios. A sua sala parece, 
hoje, ainda mais afastada do resto da equipa, e o seu isolamento é 
mais real.
…
J.S. chega ao ateliê. Veste uma camisa de manga curta, bermudas 
e chinelos, mas o seu traje não se coaduna com a disposição. 
Visivelmente irritado revela, também ele, algum cansaço 
acumulado.
— “Bem disposto?,” arrisco, embora tenha uma noção de qual será 
a sua resposta…
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— “Não!”, responde, de um modo seco e em tom de voz baixo. Há 
minutos, tinha acabado de fazer um comentário trocista, aquando 
o contacto com [Freelancer] e L.A., no decurso do trabalho 
para a [Exposição]: “Este meu acordo com as CERCI…” Muda 
rapidamente de assunto, observando o computador de L.A. (L.A. 
revira os olhos…). “Esta é a merda de não se fazerem maquetas 
em papel…”, reclama num registo ácido… O problema, que irritou 
ainda mais o Diretor de Arte, foi o facto de um folheto dobrado 
em quadríptico ter sido alvo de um erro, que J.S. não deixa passar 
em claro. A sua saída do espaço de L.A. dá aso a que o designer 
confesse alguns pormenores da experiência de trabalho no ateliê. 
É sobretudo na forma de trato de J.S., num tom ácido que, noutras 
circunstâncias, roçava mesmo a forma de enxovalhamento pessoal, 
que o designer decide acusar. Embora tenha contacto com os dois 
lados da história, percebo o que o designer quer dizer. Momentos 
depois, J.S. revelava esse lado menos “afável”, na relação que 
estabelecia com [freelancer], o recém-chegado ao ateliê.
…
— “Então o meu amigo trabalha em Illustrator…”, afirma J.S.
— “É verdade,” responde [freelancer]. “ Trabalhei, até hoje, muito 
pouco em InDesign. Eu “venho” do Flash, Fireworks, etc… 
Coisas mais ligadas à web”… Enquanto o designer vai procurando 
responder da melhor forma possível ao Diretor de Arte, J.S. senta-
se bem ao seu lado, próximo de S.P., acentuando a “marcação 
cerrada” que faz ao freelancer. Aproveita para ir testando os 
conhecimentos de [freelancer] em aspetos basilares de arte final, aos 
quais o designer, talvez até provocado por algum do nervosismo, 
vai falhando…
— “Detesto trabalhar com programas que não conheço”, diz 
J.S.… Este corpo 72 é real, não é? Então vais fazer um print para e 
metemos aqui na parede…” [freelancer] não chega sequer a ter um 
crash course acerca do modus operandi do ateliê… “Trabalhar com 
rapazes dá nisto: o tamanho conta sempre…”, afirma, na tentativa 
de acalmar a tensão presente na sala… Mas o Diretor de Arte 
insiste:
—”Porcaria do Illustrator, estás a ver… É preciso tirar um 
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curso para trabalhar com isso!(…) Não estejas à espera que 
diga tudo… Concentra-te, para veres se resolves a coisa, ok?” 
[freelancer], talvez com uma idade próxima dos 30, não parece 
estar a conseguir lidar bem com toda a pressão exercida por J.S., 
tendo cada vez mais dificuldade em responder com a velocidade 
desejada pelo Diretor de Arte. “Anda lá, senão vais para a loja 
de crepes”, insiste… Aquando o pedido para a “impressão de 
parede”, relativo ao “corpo 72” de que J.S. falava, [freelancer] 
responde com uma impressão de todo o trabalho, dividido em 
planos A4… O erro transtorna ainda mais J.S. que, mesmo sem 
dizer nada, vai ficando cada vez mais saturado. Acusa também o 
designer de não conseguir tomar decisões acerca do projeto em 
curso: “usa lá esse tipo que escolheste… Aliás, eu é que escolhi…”
…
Minutos depois, C.R. pede ao Diretor de Arte que escolha uma 
das frases para resumir a obra de um designer, a publicar num dos 
próximos volumes da [Coleção Livros Designers]. J.S. envolve-
me no processo, dando-me a hipótese de escolha da expressão a 
utilizar, embora não deixe de sentir esse acaso como um teste do 
Diretor de Arte… R.M., por sua vez, vai fazendo alterações a um 
cartaz, num gesto que me parece repetir vezes e vezes sem conta. 
J.S. está agora mais calmo, e aproveito para desanuviar o ambiente 
com o cartão de apresentação de Sagmeister & Walsh, uma vez 
mais… O episódio surte efeito, com J.S. de volta a um humor a 
que me fui habituando, visivelmente entusiasmado com o novo 
gesto arrojado do designer austríaco. O Diretor de Arte aproveita o 
episódio para falar de um dos dias em que admite ter reconsiderado 
a sua profissão… O encontro com 3 indivíduos “do marketing”, de 
fato cinzento, fê-lo pensar acerca do facto de existirem “pessoas 
que usam tudo o que têm à mão para justificar os salários que 
ganham… Uns lambe-botas do pior…”
…
Com E.G., vou conversando sobre a ilustração tipográfica de Sean 
Freeman, Allison Carmichael, Jessica Hische, etc. A viagem, de 
partilha mútua de referências, acaba por trazer à luz os tópicos 
relacionados com as ideias e preconceções sobre a especialização 
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e o trabalho em ateliê, num assunto que importa abordar 
aquando a realização das entrevistas. Fica claro que o trabalho, 
extremamente dotado do ponto de vista técnico, parece surgir da 
mão de indivíduos, sobretudo jovens, que acabam por fazer dessa 
capacidade o cartão de visita, em contraciclo com o que parece ser 
uma tendência cada vez mais acentuada para Ateliês como o Ateliê 
de Lisboa de cumprirem um trabalho mais amplo, do ponto de vista 
técnico. A conversa acaba por fluir de um modo natural, sem que 
E.G. veja comprometida a sua função de hoje, no ateliê.
…
São agora praticamente 20h da noite, restando S.P. e R.M. no 
ateliê. L.A. saiu próximo das 19h, um horário pouco comum para 
o jovem. Talvez hoje consiga ter uma perceção mais concreta de 
como é o fecho do ateliê. Já longe do burburinho constante que 
se fez sentir no ateliê, ao longo do dia, as designers encontram 
agora alguma paz de espírito que as ajuda a desenvolver as tarefas 
que ainda restam cumprir. O telefone acaba por tocar, mesmo 
assim, numa pressão sobre R.M. para a conclusão de um trabalho 
em curso. S.P. vai trabalhando num folheto a acompanhar uma 
Exposição, num trabalho “tirado da cartola” (O cliente não fazia 
ideia do que apresentar, enquanto projeto, deixando que o ateliê 
definisse o que apresentar) pelo ateliê que deverá seguir para 
Manchester tão rapidamente quanto possível. O silêncio que se 
vive no ateliê dá agora ligar a todo um mundo novo de ruídos, 
sinais mais ocultos da atividade digital do estúdio, normalmente 
cobertos por camadas de sons sobrepostas: O servidor da Internet, 
o “mastigar” dos ficheiros no disco de segurança de R.B. e o abafar 
dos sons vindos da rua, agora mais distantes, mais longínquos. S.P. 
vai falando da capacidade técnica do colega L.A. (“o melhor”…), 
enquanto reclama de que os clientes acabam por não ter noção do 
tempo que as coisas demoram. Será esse o caso da [Cliente], que 
imprime um ritmo no ateliê que percebo ser difícil de sustentar, 
mas ao qual ela está “habituada”, de um certo modo. Fala ainda das 
dificuldades vividas nos projetos do “quase até ao estar”, isto é, que 
estão praticamente finalizados mas que ainda sofrem uma míriade 
de alterações até à sua conclusão definitiva. S.P. assume sofrer 
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nessas etapas em que um projeto está praticamente pronto, mas não 
está. Esta ilusão de fecho dos projetos acaba, inevitavelmente, ao 
olhar da designer, por criar um fosso na perceção da sua duração, 
e do tempo envolvido na sua execução. A opinião é partilhada por 
R.M., com ambas a evidenciar sinais claros de fadiga para com as 
situações existentes.
…
O adiantado da hora permite-me ter acesso a uma faceta mais 
intimista do quotidiano profissional das designers. Inevitalmente, 
acabam por ir surgindo histórias de clientes com os quais 
trabalham, e da perceção que estes detêm sobre a ausência de um 
horário rígido definido no ateliê. S.P., admite, no entanto, ter já 
sido muito pior: “ No [Guia da Cidade], então… Nos primeiros 
anos acontecia muito… Eu vinha cá… noites… fins de semana… 
Agora já consigo relativizar. Dou prioridade a outras coisas…” O 
dia acaba por ir terminando, numa descompressão agitamento de 
etapas anteriores… Dou comigo a perceber que chegou a minha 
hora de sair, apesar de R.M. ainda ficar no ateliê. Saio com S.P., até 
ao Metro, onde acabamos por ir conversando sobre Yoga e outros 
assuntos, que lhe interessarão muito mais que os “stresses” vividos 
no quotidiano profissional.

Quarta-feira, 06 junho 2012
Ateliê de Coimbra

A chegada a Coimbra faz-se pelas 13:15, uma vez mais. O céu está 
pesado e a cidade parece ainda mais cinzenta, mais sombria, mais 
inerte. O ambiente mais pesado parece estar em consonância com o 
cenário revelado por um dos colaboradores: uma atmosfera “como 
nunca viu”, em anos de experiência na empresa. À chegada ao ateliê, 
pelas 14:00, é J.C. quem abre as portas do estúdio. O seu semblante é 
o mesmo de sempre: cabelo curto e barba feita, personalidade calma 
e ponderada. É assim que vejo J.C., que adianta “estar tudo bem”, 
repetindo a mensagem desde o início do meu acompanhamento. 
Sinto, em certa medida, que o seu papel no seio do ateliê é aquele 
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menos sujeito às dicotomias que afetam os designers, pela natureza 
das suas funções. 
…
Subo ao piso de cima e, uma vez mais, os livros compõem o espaço. 
à primeira vista, um dos mais recentes trabalhos de J.B., O catálogo 
para a [Exposição], numa edição conjunta do [Museu Nacional] 
e da [Editora Nacional]. Ao lado, alguns materiais de um Projeto 
que contou com a participação de A.B., em nome individual. No 
andar de cima encontra-se [Estagiária], no lugar do costume, ainda 
afetada pela falta de cafeína. Não conseguiram encontrar senão café 
descafeinado, e a holandesa circula pelo ateliê a tentar perceber 
qual o paradeiro da cafeína… Em cima, as luzes estão praticamente 
apagadas. Só o corredor de [Estagiária] e A.B. ( R. Mq. ainda não 
chegou) está iluminado com luz artificial. 
…
Logo que chega, A.B. realça uma nova publicação da editora 
Rockport, onde o trabalho do ateliê surge mencionado. Este é um 
gesto que vejo repetido: o realce de publicações internacionais 
onde o trabalho surge mencionado, manifestação plena do orgulho 
sentido em ser publicado. 
…
O ambiente hoje reveste-se de uma enorme calma. Só [Estagiária], 
A.S. e A.B. se encontram no ateliê, no que respeita ao andar 
superior. Em baixo, C.A., J.C. e A.Silva completam a equipa. Os 
telefones tocam com parcimónia. Apercebo-me de uma estratégia 
de contacto comum entre a equipa do ateliê: as chamadas 
telefónicas entre os pisos, evitando as subidas de C.A. até ao piso 
de cima a que poucas vezes tenho assistido. 
…
A.S. exporta um vídeo a partir do After Effects, num gesto 
entediante e monótono para a designer: “Se quiseres adormecer 
mostro-te aqui um vídeozinho…” comenta, visivelmente 
aborrecida. Enquanto isso, vai adaptando uma capa para a 
[Editora], para a qual mais não faz do que substituir determinadas 
cores ou títulos. O processo é, por isso, absolutamente repetitivo, 
aplicado modelos previamente desenhados. Sinto que esta é, 
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inevitavelmente, uma atividade pouco estimulante para A., que 
lhe requer pouca ou nenhuma intervenção criativa. A.S. vai 
trabalhando no InDesign, um software no qual revela estar “pouco 
à vontade”. Ainda assim, para o trabalho que a vejo executar, A. 
não revela quaisquer sinais de atrapalhamento ou dificuldade. 
…
A interação entre as designers é praticamente inexistente. Vindo 
de fora, uma vez mais, os ruídos de obras em redor irrompem 
as paredes do ateliê, num ambiente claramente assimilado pela 
equipa: “Já foi bem pior…” diz A.S.
…
D.S. e R. Mq. estão de férias, confirmando a suspeita à entrada do 
ateliê. Ambos estão em viagem, fora do país. R. Mq. está de visita a 
Viena, uma cidade pela qual já confessou o seu fascínio. D.S., por 
sua vez, viajou até ao Brasil, motivado pelas ondas ideais à prática 
de skimming. O espaço encontra-se, talvez pela ausência dos 
colegas, mais arrumado que o costume. A secretária de A., já mãe 
pela segunda vez, permanecerá vazia durante os próximos meses. 
…
Nas estantes, os livros vão envolvendo as áreas de trabalho ali 
montadas, como que “observando” a feitura de novos “vizinhos”. 
Mais livros que também preencherão estas ou outras estantes. Um 
olhar mais atento encontra trabalhos (não muito) mais antigos 
do ateliê, muitos dos quais não estão sequer assinados. Tenho 
particular curiosidade no papel destes trabalhos, “condenados” ao 
afastamento dos catálogos orgulhosamente exibidos. São projetos 
esquecidos pelo tempo, despojados de valor cultural ou de menor 
significância gráfica. Encontro pelas estantes uma ou outra relíquia, 
como o “Dicionário de termos alfarrabísticos”, completando o perfil 
do ateliê como uma empresa ao serviço das artes gráficas e dos 
livros. Nesta fase, considerando o ambiente que se vive no ateliê, 
tento não invadir o trabalho da equipa. É talvez dos momentos em 
que sinto maior consciência e preocupação em não invadir, não 
interferir. O contacto verbal está praticamente ausente na dinâmica 
do ateliê, hoje. A haver contacto, é mediado por computador ou 
telefone. 
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…
Ocupo o lugar mais próximo de A.B., no lugar de R. Mq. De 
imediato, diz-me estar atrapalhada, procurando responder a um 
concurso recentemente lançado pela [Editora Nacional] para o 
desenvolvimento de uma proposta gráfica para a edição de 2013 
da Agenda do editor. A.B. desde logo tece um comentário, em tom 
de aviso sereno: “Nada de espionagem industrial…” O seu tom, 
compreensivelmente consciente da minha observação, não deixa de 
revelar alguma desconfiança por parte da designer, que considero 
não merecer, volvidos praticamente 5 meses completos de 
acompanhamento. Na sua secretária, uma pilha de livros, que A.B. 
vai consultando de quando em vez, servem como despoletadores 
do seu processo criativo. De cima para baixo:

— The Elements Of Typograhic Style, de Robert Bringhurst;
— Jan Tschichold, Designer: The Penguin Years, Doubleday;
— Working with Style, de Watson Guptill;
— TYPO, de Friedrich Friedl;
…
J.C. sobe até ao piso de cima, na companhia da esposa e da filha, de 
cerca de 8 anos. A sua presença mostra a abertura multigeracional 
do espaço. 
…
Vou focando as minhas atenções em [Estagiária], que explora 
livremente a web. Através do Google Maps, [Estagiária] dá-me a 
conhecer a sua cidade-natal, Tilburg, cuja aplicação mapeia com 
rigor. Divertido, mostro a localização do Ateliê de Lisboa, na Rua 
da Trindade, e a experiência transforma-se numa conversa lúdica 
entre ambos, permitindo conhecer o universo geográfico de cada 
um. 
…
Ao final do dia, A.S. é a última a sair do ateliê. A sua relação para 
comigo já não é tão distante, e sinto que já vai conseguindo falar 
mais livremente acerca do seu trabalho e das suas expectativas do 
ateliê. A 1 mês do término do seu contrato com o ateliê, mostra-se 
algo preocupada. Não consegue deixar de sentir que a margem para 
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continuar no ateliê é curta, sentindo-se afetada pela situação que 
o país vive. Afirma precisar do posto de trabalho para apoiar a sua 
família. A sua única fonte de rendimento, para além do contrato 
que detém com a Ateliê de Coimbra, é um trabalho de design de 
embalagens farmacêuticas que desenvolve para o irmão, a um valor 
que certamente lhe traria maior tranquilidade: “Cheguei a ganhar 
4. 000 euros! Uma pipa! A 50 euros cada embalagem, quem me 
dera ter mais trabalhos daqueles…” A designer revela-me as suas 
intenções em pôr de pé um portfólio digital, que seja capaz de 
ilustrar as suas competências como designer gráfico multimédia. 
Sente, por essa razão, que a solução passará inevitavelmente 
por construir de raiz o site, não se cingindo a uma plataforma 
previamente criada. 

Quarta-feira, 11 junho 2012
Ateliê de Coimbra

Chegada ao ateliê por volta das 9:45. O dia está chuvoso, mas o 
ambiente do estúdio parece já estar em full motion. Em cima, 3 
designers ocupam o espaço: A.B., R. Mq. e A.S. Com as ausências 
de A. (licença maternidade), D.S. (férias no Brasil) e de [Estagiária] 
(férias em Lisboa), o ateliê está agora com a sua equipa de designers 
relativamente reduzida. O facto não parece, no entanto, provocar 
grande conflito no quadro global dos trabalhos em curso do ateliê, 
pelo menos para esta fase do dia. 
…
Em cima da secretária de A.B., uma pilha de livros compõe o espaço. 
Ao topo, o “Looking Closer 5”, um livro recheado de ensaios teóricos 
de design gráfico encabeça a lista de livros, numa ponte curiosa 
entre a vertente prática e a vertente teórica do ateliê. Pergunto-lhe 
se o concurso para a agenda da [Editora Nacional] correu bem, e 
A.B. diz-me que sim: “Já enviámos. Enviámos mais do que o que eles 
tinham pedido, portanto…” Noto, no seu discurso, uma sensação de 
cumprimento do projeto, uma ponta de ansiedade em relação à sua 
aprovação. 
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…
A.M. senta-se próximo de R. Mq. Começa a conversa com um 
episódio curioso: uma queda de A.M., na qual fez um golpe na 
cabeça, forçou a visita ao hospital. O episódio, sem consequências 
graves, acaba por aligeirar o ambiente entre ambos. R. Mq. está 
também visivelmente descontraída. O seu positivismo claramente 
advém de uma viagem recente, à Áustria, sendo notórias as 
alterações comportamentais de dias anteriores. Entre ambos, hoje 
sente-se uma boa relação profissional, com R. Mq. a escutar de 
forma atenta os comentários do gestor do ateliê. A.M. partilha 
comentários do cliente em relação ao projeto: “Proposta muito 
horizontal. Solução pouco dinâmica e demasiadamente hirta.” 
A proposta, um encarte ao catálogo do [Museu Nacional] para a 
[Exposição]. O gestor e a designer discutem o posicionamento de 
alguns elementos gráficos na capa do ficheiro, com A.M. a rematar 
o final do diálogo com um “vê tu.” Está bem patente na relação 
entre ambos o papel da designer e o papel do gestor. Discutem 
ainda pormenores como as fotografias a incluir no suporte, a 
leitura da exposição… “Não leves este segundo comentário muito 
em linha… Isto não é tudo para levar à letra…”. A.M. recupera 
um exemplo acerca dos problemas da definição de conteúdos. 
No exemplo, refere-se à normalização e uniformização das datas, 
numa tarefa que o cliente espera que o designer cumpra: tarefas 
de edição de texto, como a inserção dos “de” ou de travessões). Ao 
longe, A.B. vai-se apercebendo dos pequenos detalhes do diálogo 
entre R. Mq. e A.M., mas não tece qualquer comentário à conversa 
de ambos. Outro comentário da cliente: “Dizem-me que acham 
estes filetes demasiado grossos, mas eu não sei…” A.M. contrapõe: 
“Pois, eu também não sei…” Há alterações que claramente A.M. 
não refuta, ideias vindas do cliente. Outras, no entanto, o gestor 
sugere que R. Mq. ignore e que desenvolva o seu trabalho sem esses 
condicionalismos apresentados pela cliente. “Aqui eu acho que eles 
têm razão” é outra das expressões que A.M. usa para descrever 
o comentário dos clientes. Os pormenores de edição do encarte 
vão-se alternando entre o que acaba por ser da responsabilidade 
do designer e da responsabilidade do cliente, no que respeita às 
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edições dos documentos: pormenores de texto, opinião sobre os 
elementos gráficos que constituem o documento, entre outros. No 
final do documento, no que respeita à ficha técnica, A.M. intui 
um conflito interno, que patenteia claramente problemas dentro 
da própria estrutura interna do cliente. O que acabo por verificar 
é, de certo modo, uma fronteira pouco clara por parte do [Museu 
Nacional]. Percebe-se, pelo discurso abordado no ateliê, que é 
sobretudo dentro da estrutura do próprio cliente que se localizam 
alguns dos principais problemas que afetam o projeto, resultado do 
conflito entre diferentes partes que gerem processos partilhados. 
Exemplo dessa discordância é a gestão da exposição e catálogo 
(feita por um individuo) e a gestão da comunicação e divulgação 
dos projetos do cliente (feita por outro/a). 
…
A.S. vai explorando, na web, as capacidades tecnológicas do 
Processing; No site da aplicação, a designer procura ter contacto 
com algumas das últimas instâncias recentes do software, numa 
busca de conhecimento mais recente. É uma forma de conseguir 
rentabilizar o seu tempo no ateliê, ao mesmo tempo em que prepara, 
individualmente, o seu portefólio. Não esconde alguma incerteza 
da sua situação profissional no ateliê, mais “tensa” à medida que o 
tempo passa. 
…
Apercebo-me do processo criativo de A.B. que, uma vez mais, 
acaba por cumprir muito do seu desenvolvimento projetual sem 
sair do computador. Acompanhada dos seus headphones, com um 
dossier diante de si, a designer procura isolar-se neste processo, 
permanecendo relativamente incólume face ao ritmo que se vive 
no ateliê. Ainda assim, não deixo de a ver, a alguns metros, a estar 
atenta ao que se passa no projeto desenvolvido por R. Mq. e A.M.… 
…
Para ter acesso a um projeto arquivado no ateliê, R. Mq. parece ter 
necessidade de pedir autorização a A.M. para integrar a listagem de 
colaboradores envolvidos nesse processo. “Eu posso entrar nisso?”, 
pergunta. Embora não consiga especificar precisamente como se 
manifesta esta autorização, percebo que se trata de uma espécie 
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de acesso reservado aos ficheiros relativos ao projeto. Importa, no 
entanto, perceber se é de facto assim. Pelo que percebo, os dados são 
partilhados no ateliê. Chego a reconhecer que a partilha é total, com 
os utilizadores a deterem acesso a todos os computadores, de modo 
equalitário. 
…
Acompanho R. Mq. no desenvolvimento de um encarte para a 
[Exposição], a sair no jornal Público. R. Mq. ocupa agora o posto 
de J.B. Percebo, pela atitude, que este é um gesto rotineiro para a 
designer, não havendo quaisquer problemas ou receios em ocupar 
este espaço. Enquanto trabalha nas correções pedidas pelo cliente, 
efetuando as alterações pedidas ao trabalho de J.B., R. Mq. vai 
contando as principais peripécias da sua recente viagem à Áustria. 
O retorno à língua alemã, mesmo que com as devidas dificuldades, 
a experiência de assistir a uma ópera, a organização da cidade… O 
entusiasmo de R. Mq. é bem evidente, e o seu comportamento no 
ateliê parece absolutamente transformado. Das últimas vezes que 
acompanhei o seu trabalho, foi frequente ver R. Mq. a desabafar 
alguma saturação vivida no ateliê, das condições mais difíceis em 
todo o tempo que colaborou na empresa. Confirma inclusive o 
interesse em trabalhar noutras paisagens, para lá das fronteiras 
nacionais…
…
J.B. chega ao seu gabinete. Noto a cumplicidade entre ambos, uma 
vez mais, revelando uma relação que me parece ser de respeito 
mútuo. A boa disposição de R. Mq. parece sentir reflexo num J.B. 
divertido. Não deixo de sentir que os dois são talvez, no ateliê, 
quem acaba por estar culturalmente mais próximos. J.B. acaba 
por fazer a ponte entre o trabalho, que deixou a meio, permitindo 
que R. Mq. o termine. Explica, por isso, algumas das suas opções 
gráficas mais prementes, algumas das quais não validadas pelo 
cliente. Fala da polémica em torno da contratação de um fotógrafo 
para o serviço, cujas fotos eram “medonhas”, dando privilégio às 
fotografias recolhidas por D.S., outro dos designers do ateliê. Noto, 
nesta e noutras circunstâncias, um sentimento de proteção de J.B. 
em relação ao trabalho desenvolvido pelos seus colaboradores, num 
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gesto que não deixa de inspirar alguma admiração. São frequentes 
os episódios narrados por colegas de abusos de poder a esse 
nível, de descrédito do trabalho de determinados colaboradores, 
mas tenho sentido que J.B. respeita o trabalho dos seus. Não se 
identificando com a gestão do projeto, nos moldes em que acaba 
por ser desenvolvido, J.B. de imediato orienta R. Mq. no sentido 
de retirar da ficha técnica a expressão “design: Ateliê de Coimbra”, 
substituindo-a por “paginação: Ateliê de Coimbra”, num gesto 
autoilustrativo, bem representativo da postura do ateliê, e do seu 
líder. 
…
Fico pelo espaço de J.B., à conversa com o líder do ateliê. Por 
entre vários tópicos abordados, J.B. aborda sobretudo situações 
vividas enquanto docente da [Faculdade]. O seu tom é sempre 
dotado de alguma “acidez” no discurso, sobretudo quando fala de 
outros designers. Relata a experiência do contacto com os P-06, 
em Roterdão (R. Mq. vai terminando o encarte), embora indique 
alguma amargura no processo. Não deixo de sentir, no discurso 
de J.B., uma ponta de angústia em ser visto como um outsider, 
periférico, numa perceção sobre o ateliê marcada pela geografia. A 
sua opinião sobre os designers portugueses não é, de uma forma 
geral, muito abonatória… J.B. respeita o trabalho de muitos eles, é 
certo, realçando as qualidades de um ou outro nome de destaque. 
Mas o seu tom normalmente acarreta também um forte sentido 
crítico não só acerca de uma determinada abordagem profissional 
(no que respeita às opções formais dos visados), mas também no que 
concerne a posição dos mesmos noutras circunstâncias: [Ateliê X]”A 
[Designer] é a estratega… O [Designer] é mais genuíno…” Sobre 
[Ateliê Y]: “Nós é que tivemos que ir ter com eles, em Roterdão… 
Eles vinham lá com aquela atitude do tipo ‘ah, vocês são de 
Coimbra, não é? Nós conhecemos o trabalho…”; J.B. também acaba, 
naturalmente, por não conseguir desligar-se de um posicionamento 
enquanto docente, partilhando episódios que marcam mais a vida 
académica que propriamente o universo existente no ateliê. Percebo, 
pelo teor da sua conversa, que um momento não existe sem o 
outro. São indissociáveis. A conversa de J.B. é, como de costume, 
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bastante fluída, deambulatória. Aborda ainda a relação com o 
cliente do projeto [Catálogo Teatro], o [Teatro Nacional], uma 
referência que o designer acaba por partilhar via Facebook, um dos 
canais privilegiados de comunicação do designer sobretudo com 
os estudantes. J.B. reconhece a importância de fazer sentir aos mais 
jovens o peso da sua experiência enquanto designer. Parece-me, 
até pela postura que reconheço no líder do Ateliê de Coimbra, este 
parece-me um eixo importante na forma como o designer encara 
o seu futuro profissional. É pela via da experiência profissional, do 
rigor, do discurso e da postura apresentada que J.B. marca a sua 
posição, salvaguardando sempre (e sobretudo…) a qualidade do seu 
trabalho não só como designer, mas sobretudo como professor, num 
contacto que parece surgir de um modo até divertido. É exemplo 
disso a forma como fala de Pedro, antigo aluno e colaborador do 
Ateliê de Coimbra: “Ele tem que saber que o futuro dele passa muito 
por mim… Está em Singapura mas tem que me responder aos 
e-mails, porque eu preciso dele…”, comenta num tom divertido. 
…
Oiço alguns comentários, no piso de baixo, com A.Silva, A.M. e 
J.B., revelando uma amena conversa entre a equipa. Discutem os 
“likes” do Ateliê de Coimbra no Facebook, num registo ligeiro e 
divertido, confirmando a boa disposição do ateliê no dia de hoje. 
…
J.B. convida-me a almoçar, na cervejaria onde habitualmente 
almoçam. Aceito, curioso e satisfeito. 
…
As conversas ao almoço sobre:
— A investigação Académica
— O tom crítico (sempre crítico…) sobre os projetos de 
investigação em curso, um pouco pelo país, numa conversa 
motivada pela presença de um colega de J.B., também ele docente;
— O diálogo com A.B. sobre as questões de investigação. 
…
A.M. discute com J.B. uma reunião com um potencial cliente. No 
entanto, É o próprio gerente do ateliê quem acaba por desacreditar 
o futuro daquele projeto, confirmando com o sócio um afastamento 
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daquele processo… Evita, ao contrário do que lhes foi pedido, 
recomendar um designer freelance para a execução do projeto (“É 
melhor não…”)
…
— J.B. partilha alguns pormenores sobre o seu próprio projeto de 
investigação, num diálogo interessante. Interessam-lhe sobretudo 
as condições formais do livro, mais do que o próprio conteúdo. 
Desacredita o processo de investigação, e assume sem rodeios 
ser uma etapa a verificar para garantir que a sua posição na 
faculdade fica salvaguardada, uma atitude repetida por milhares de 
‘investigadores no país’.
…
Volto ao espaço de J.B. Com grande sentido de admiração pelo 
trabalho do designer, e apesar das diferenças entre a minha e a sua 
personalidade, valorizo o tempo que passo neste contacto mais 
próximo. Recupera exemplos da sua experiência em desenhar 
catálogos, livros, em perceber questões de extremo pormenor do 
ponto de vista tipográfico, em perceber e pautar uma visão pelo 
percurso feito pela Ateliê de Coimbra nos últimos 15 anos. Falamos 
da sua visão sobre o arquivo do Ateliê de Coimbra, enquanto J.B. 
vai navegando pelo site do ateliê, num exercício de reflexão avulso 
sobre o trabalho ali produzido.

Terça-feira, 12 junho 2012
Ateliê de Lisboa

Em Lisboa respira-se o espírito das Festas da Cidade. A estação do 
Metro decora-se a rigor para celebrar o feriado municipal, vestindo 
as “roupagens” comuns do evento: Os manjericos, as fitas, os 
balões. Apontamentos que denunciam o ambiente de festa. O ateliê, 
embora possa não sentir “diretamente” esta condição, acaba por 
manter uma ligação forte com esta atmosfera, com o desenrolar das 
Festas e com a imagem das Sardinhas como contributo icónico para 
o evento.
…
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A chegada ao ateliê, como de costume, acontece por volta das 
14:45. Há um episódio que marca o estúdio, rompendo com o 
seu quotidiano. Um assalto recente às instalações da empresa, na 
passada 5.ª feira, num episódio revestido de alguns pormenores 
no mínimo estranhos. Apenas o computador mais barato do 
ateliê, que continha o software de faturação e documentação 
administrativa, foi roubado. A situação deixa S.V. visivelmente 
consternada, sobretudo pelas condições nas quais o assalto ocorreu. 
Diversos discos rígidos, uma série de iMacs seriam, certamente, 
material mais apetecível. A transportabilidade será, talvez, o único 
argumento válido para o assalto… As próprias cadeiras teriam 
um valor mais elevado que a máquina assaltada… Pergunto a 
S.V. como decorreu a [Exposição] e a manager considera não ter 
havido problemas de maior. Um percalço, embora tenha passado 
despercebido ao público e aos organizadores foi a ausência da lona 
principal no momento da inauguração, uma situação reposta logo 
no dia seguinte. S.V. comenta o episódio, divertida. Uma vez mais, 
sinto-me bem acolhido no seio do ateliê, que assimilou a minha 
presença. R.M. comenta a minha ajuda na semana anterior, na 
explicação de uma funcionalidade específica do InDesign (Data 
Merge), aproveitada numa situação recente, vivida hoje mesmo. 
Sinto que o meu contributo, mesmo que singelo, acaba por reverter 
em prol do ateliê. Fico contente.
…
Por cima da mesa que ocupo, no seio da sala comum dos 
designers, uma taça generosa com cerejas é partilhada pelos 
elementos do ateliê. Do meu lado direito, no computador 
normalmente utilizado por R.B., [Assistente] vai trabalhando em 
Excel, cumprindo as tarefas de cariz administrativo que lhe são 
atribuídas. R.M., uma vez mais, vai criando materiais relacionados 
com as Festas da Cidade, comprovando que a atividade lhe toma, 
como confidenciou, grande parte do quotidiano no ateliê.
…
J.S. aproxima-se da minha “zona” procurando, como normalmente, 
alguns pontos de conversa comigo. Esse é um comportamento 
recorrente assumido pelo chefe do ateliê, sobretudo nos momentos 
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em que se encontra bem disposto. Vai procurando materiais, 
algures pelo ateliê, quando comenta nunca conseguir “encontrar 
nada nesta casa…” S.P. interage com o responsável criativo, falando 
das dificuldades em encontrar imagens para ilustrar o próximo 
volume de uma coleção sobre Fado. Juntos, tentam resolver o 
problema de não haver material suficiente para servir como 
referência para integrar o projeto, visando um tratamento mais 
nobre do trabalho em evolução.
…
Embora na sala comum, tomo consciência da interação entre J.S. 
e [Programador], o marido de C.R., com quem eventualmente 
o ateliê estabelece parcerias no desenvolvimento de estratégias 
de marketing digital. A sua presença no ateliê está longe de 
ser estranha, assumindo uma posição confortável na mesa 
habitualmente destinada a reuniões. Embora longe para perceber 
o tópico da conversa de ambos, percebo que J.S. acaba por cumprir 
também um papel de estratega, nos trabalhos solicitados ao ateliê, 
alargando a abrangência dos serviços do ateliê e a amplitude dos 
seus papéis de designer e Diretor de Arte.
…
Entra, pelas portas do ateliê, uma senhora com mais de 50 anos. 
“Veste-se como uma cliente” penso, sobretudo quando contrastada 
com a vestimenta de J.S., marcada pela combinação de bermudas, 
chinelos e camisa com um dragão estampado. Trata-se da diretora 
da [Revista]. A sua entrada no ateliê acaba por surgir de um modo 
disruptivo, e ninguém parecia estar a contar com a sua presença. 
S.V. e L.A., os principais intervenientes no processo, revelam 
alguma da “atrapalhação” natural pela chegada inesperada da 
cliente. A sua linguagem corporal, e a forma como circula no 
espaço, parece denunciar algum sentido de “poder” sobre o ateliê.
…
Com os diferentes elementos que constituem o ateliê, acabo por ir 
conversando sobre algumas das conferências que vou presenciando. 
Sinto, nas suas perguntas, que há um elevado interesse nesses 
episódios. acabo por ser eu, de certo modo, quem traz novidades 
desse universo. Os episódios não param a atividade do ateliê…
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Embora recheado de livros, noto que não existe no ateliê uma 
política tão “agressiva” de aquisições como em Coimbra. Os livros 
que vejo pelo ateliê, embora muitos, têm já alguns anos. Apesar 
disso, os designers revelam-me ser também uma falha sua, visto 
que S.V. e J.S. incitam os designers a adquirir as publicações mais 
recentes que entendam ser importantes para o ateliê. Acabamos 
por ir conversando um pouco sobre Lisboa. Mesmo com a 
presença da cliente do [Revista], os designers não têm qualquer 
pudor em conversar sobre vários assuntos, não se confirmando 
a sua presença como “condicionante”. Uma chamada recente 
de [Programador] promove o seu contacto com as designers, 
na sala comum, antes da habitual pausa para o cigarro. Fala da 
dificuldade em negociar com clientes maiores (como Instituições 
Bancárias), supostamente habituados em lidar com grandes 
valores, mas que acabam por regatear 200 euros num trabalho 
avaliado em 2700 euros. “Ridículo”, afirma o marketeer. A 
conversa acaba por se orientar para outras questões relacionadas 
com a ética envolvida na prática em design. [Programador] 
partilha peripécias de trabalhos que já tentou entregar a ateliês 
nacionais reconhecidos, como os Maga ou os R2, mas que os 
estúdios acabaram por recusar, por não se identificarem com a 
área de atividade do cliente. E.G. parece estar de acordo com a 
resposta dada pelos ateliês, a um cliente ligado ao universo da 
tauromaquia, mas [Programador] é mais “concreto” no modo 
como vê a prestação de serviço dos ateliês: “Sinceramente, eu não 
percebo. E já me aconteceu várias vezes. O compromisso está em 
fazer um bom trabalho para o cliente.” E.G. retribui: “Sim, mas 
se eles podem escolher para quem trabalham… Eu concordo 
com eles.” [Programador] continua: “ Claro… Mas qual é o 
critério? Eles já trabalharam com a [Companhia Elétrica], que é 
dos clientes que maiores danos está a causar… ao ambiente, na 
economia… Eu, quando estava na Ivity acabámos por ter que 
fazer coisas muito chungas… E fizemos… Mas eu isso também 
já não faria. Não trabalho para eles.” A discussão é interessante e 
reflexiva.
…
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Já mais longe da conversa anterior, as designers vão trocando 
experiências sobre a celebração dos santos populares, enquanto se 
trauteia “Cheira bem, cheira a Lisboa…”
…
Ao fundo, a diretora da [Revista] vai editando os conteúdos da 
publicação. Entrando e saindo do espaço ocupado por L.A. e 
[Freelancer], a cliente acaba por se fixar no local onde normalmente 
encontro [Assistente]. Mostra-se pouco permeável à animação do 
ateliê, continuando atentamente a cumprir o seu papel de editor da 
publicação. Enquanto isso, apercebo-me dos largos minutos em que 
E.G. vai “brincando” com a tipografia dos títulos, a acrescentar a uma 
imagem do [Ilustrador]. Fala-me que esta é a parte que mais prefere: 
a altura em que ainda não há restrições ou sistemas a cumprir. Está 
ainda na fase de exploração, em que todas as decisões são possíveis. A 
partir do momento em que há uma decisão sobre a solução proposta, 
acaba por haver um vínculo mais concreto com o resto da publicação, 
com a série que se instala. Afirma, ainda assim, também gostar de ser 
surpreendida pelas soluções encontradas a longo prazo: “É engraçado 
ver isto depois, em série, com soluções encontradas de um modo 
diferente do que aquelas que tinhas inicialmente previsto…”
…
É S.P. quem me vai dando a conhecer outras publicações com as 
quais acabo por ter menor contacto, como o catálogo 3x3, um 
importante catálogo de Ilustração publicado nos EUA. Fala-me 
do prémio ganho por Gonçalo, um ilustrador que colabora com 
o ateliê (3x3 ProShow, Best of Show Award, 2012), com a capa 
desenhada para o número 2 uma coleção sobre Fado. No catálogo 
consta também uma menção à direção de arte do ateliê, mais uma 
validação profissional da qualidade do trabalho ali desenvolvido.
…
Acompanho de um modo próximo, o processo de E.G. Liberta-
se, do ponto de vista criativo, numa relação indissociável com o 
computador. Sem grandes obstáculos, E.G. vai trabalhando com 
as ferramentas que já domina, funcionando em concordância 
com aquelas que são as ideias que vai querendo implementar. Por 
essa razão, revela menor conforto no trabalho com o Photoshop: 



265

“Há coisas no Photoshop que eu não conheço. Não estou mesmo 
habituada a trabalhar com isto. Prefiro fazer essas etapas do 
trabalho à mão (texturas, essencialmente) incorporando-as no 
trabalho”. Comento com E.G. que, muito embora perceba o que a 
designer diz, ainda não assisti a momentos em que isso acontece, 
verdadeiramente. E.G. responde: “Ah, mas olha que isso acontece. 
Eu e o R.B., sobretudo… Eu, por exemplo,agora estou a tentar 
incorporar mais fotografia nos meus trabalhos. Não costumo 
utilizar, mas gosto muito de ver trabalhos que usam fotografia. 
Por isso decidi trabalhar com isso, neste projeto.” Nas paredes do 
armário, é possível ver as composições que E.G. refere, na qual 
utiliza alfabetos desenhados com pétalas de rosas ou pregos. São 
experiências gráficas que os designers vão assumindo, mesmo sem 
certezas da recetividade dos clientes. O discurso de E.G., aliás, dá 
conta de poucas expectativas dessa mesma recetividade: “Eu acho 
que eles não vão aproveitar isso, mas enfim…” Também o seu 
Diretor de Arte parece promover esse espaço de criatividade sem, 
no entanto, comprometer o sucesso do trabalho: “O J.S. diz que isso 
vai ter que ser muito bem trabalhado, para que o cliente aceite…”
…
Falo com [Assistente], tentando perceber o seu olhar perante o 
ateliê. A presença da cliente vai-se ainda fazendo sentir, e é com 
[Assistente] que acabo por trocar algumas impressões sobre 
o trabalho ali desenvolvido. Fala-me do seu percurso como 
produtora de eventos em projetos de cooperação com instituições 
culturais, acabando por se situar do “lado de lá”, do lado do 
cliente: “Sim, acabei por trabalhar com alguns ateliês de design 
gráfico nos projetos. É engraçado isso. Mas nunca era capaz de 
ser designer. Acho que têm que ter uma ligação com a ‘máquina’ 
demasiado intensa… estão o dia inteiro ao computador… Não 
era capaz disso, eu.” Licenciada em Relações Internacionais, 
percebo que o papel que desempenha no ateliê está muito aquém 
das competências atribuídas pela sua formação académica. Mas 
tal não parece incomodá-la, bem pelo contrário: “Eu quis mudar 
completamente de vida… Muito stress. Agora estou a tirar uma 
licenciatura em medicina chinesa…”
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Quarta-feira, 13 junho 2012
Ateliê de Coimbra

Chego a Coimbra pelo início da tarde, num dia quente, inundado 
de Sol. No ateliê, o ambiente marca-se pelo jogo de futebol entre 
Portugal e a Dinamarca, a contar para o Euro 2012, com A.S. 
particularmente entusiasmada. Também A.Silva vibra com o 
jogo, à semelhança do que vai acontecendo com muitas pessoas, 
pelo tom das suas conversas. J.B., no entanto, enquanto sai do 
ateliê, rapidamente sorri, em tom de troça. A pedido de vários 
colaboradores do ateliê, A.M. deixou que a equipa saísse mais cedo 
(pelas 17:00) para assistir ao desafio. 
…
Acompanho, por alguns momentos, o trabalho de R. Mq. Mostra-
me um catálogo de arquitetura que desenvolveu há já uns tempos, 
que considera ser dos seus melhores trabalhos no ateliê. É com uma 
nota de tristeza que revela nunca ter sido produzido. Percebe-se, 
pela forma envolvida como explica o desenrolar do projeto criativo, 
o apreço pelo trabalho desenvolvido. Pergunto-lhe se não pensou 
produzir pelo menos um exemplar único, capaz de testemunhar o 
seu trabalho enquanto designer, e a designer parece ter ficado desde 
logo entusiasmada com a perspetiva. 
…
R.Mq. ri de um modo sonoro, num comentário que circulou no 
ateliê. Apercebe-se, no entanto, de que pode estar a perturbar 
uma reunião a decorrer no piso de baixo. A partir de cima, não 
consigo identificar quais os interlocutores da reunião, mas vou 
conseguindo perceber um pouco do que é dito: A.M. fala do 
modo como o ateliê surgiu, da explicação do perfil do ateliê e do 
perfil do seu líder criativo. Começa por fazer uma apresentação 
de J.B. enquanto designer, abordando rapidamente a questão 
geracional: “na geração de J.B. não havia licenciados em design. 
Na altura eram vinham de pintura, etc…”. O discurso continuava 
a abordar o contexto do ateliê propriamente dito, falando das 
diferenças entre a “sua” biblioteca, com livros de gestão profissional 
e das questões jurídicas envolventes no exercício da profissão 
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(referências predominantemente vindas da aiga), e a biblioteca do 
departamento criativo. 
…
Decido passar no andar de baixo, procurando alguma desculpa 
para perceber o que acontece. Uma série de estudantes da ARCA 
(A Escola de Artes de Coimbra) ocupam agora na totalidade a 
sala de reuniões, no piso de baixo. A.M. continua o seu discurso. 
Fala da importância das questões contratuais e da dinâmica na 
qual acredita assentar a prática do ateliê. Continua, abordando a 
adaptação dos modelos americanos no qual A.M. assenta o seu 
conhecimento, e comenta o facto de serem poucos os profissionais 
que recebem vencimento à escala horária (“Só conheço os 
mecânicos a fazerem isso”)
…
Das escadas, posso escutar o que A.M. afirma, sem que a minha 
presença se torne demasiadamente marcante. Apenas J.C. e C.A. 
Alves me conseguem ver, e reagem divertidos à forma como 
optei por registar o momento. A.M. continua: As dificuldades em 
apresentar orçamentos, ilustrando com exemplos da empresa, 
a tipologia dos trabalhos desenvolvidos. O termo que utiliza 
para descrever o seu papel é managing diretor ou office manager, 
assumindo as tarefas de gestão e produção: “Quando o cliente me 
pede para fazer este ou aquele livro, eu faço questão de lhes enviar 
uma minuta contratual desde logo. “ A audiência decide questioná-
lo acerca da partilha de contatos com os fornecedores com quem 
o ateliê colabora. A.M. é pragmático na resposta: “Digo-lhes logo 
que não. Não acho justo ter que dar uma informação que me 
custou anos e anos de experiência a adquirir. “ Muito embora esta 
opção possa parecer algo fria, percebo o que o manager afirma e, 
conhecendo o contexto do ateliê, compreende-se de uma forma 
muito simples como é articulada essa informação. A.M. advoga 
para o ateliê uma comissão, procurando valorizar o conhecimento 
das relações que foi estabelecendo ao longo dos anos. também isso 
é passível de ser rentabilizado, tal como se verifica noutros países. 
Dotado de um estilo conversador, A.M. narra os episódios que 
ilustram os abusos de poder nas relações profissionais: “Há coisas 
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que não fazemos, a não ser que nos paguem mais” afirma, aludindo 
à ausência do ateliê em concursos não remunerados. Fala do envio 
dos ficheiros fechados, nas artes finais (que reservam para si), e 
no que acabam por ser as suas decisões enquanto gestor do ateliê: 
“Muitas das coisas que aprendi e que aplico aqui vêm de outras 
áreas de negócio. Dá, procurando explicar a relação entre o ateliê e 
os clientes, o exemplo do software aberto e do software fechado. Se 
o cliente quer o software aberto, paga mais. 
…
“Nunca fizemos trabalho não remunerado”, assume A.M., 
exemplificando a primazia que o ateliê dá ao trabalho pro bono. 
Mesmo nesses momentos, revela como não abdica da identificação 
contratual entre ambas as partes, enquanto explica o fundamento 
da relação que é estabelecida: “Pedimos um programa ao cliente 
e somos obrigados a responder a esse programa. Nos casos pro 
bono, respondemos ao programa, para reservamos o direito em 
não apresentar uma segunda proposta, se o cliente não gostar da 
primeira, e salvaguardamos sempre o direito de publicar o site no 
nosso portefólio. “
…
A.M. continua a sessão, realçando a importância do papel dos 
estagiários nos ateliês. Fala do exemplo de [Estagiário] como um 
caso de sucesso, incitando os estudantes a serem “criteriosos”, quer 
na escola dos locais para onde tencionam ir, quer na exposição 
do seu próprio trabalho: “Se querem ser designers, mostrem 
design. Não mostrem fotografia ou algo do género. “ O gestor 
parte, volvidos 45 minutos de uma “mini-palestra”, para uma visita 
guiada ao ateliê. Dá o exemplo de A.Silva como um criativo que 
se torna numa figura intermédia, situado numa posição de ligação 
com o cliente, algures entre produtor e designer. Os exemplos 
são os mesmos que me habituei a ouvir, e identifico algumas 
estratégias de poupança discursiva em A.M., histórias que o gestor 
repete, cada vez que lhe pedem para falar do ateliê. 
…
“Quando não há uma necessidade real, um problema real, 
percebemos que o nosso trabalho não vai ser valorizado. E 
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quando isso acontece, sabemos que o nosso trabalho será avaliado 
única e simplesmente pelo gosto individual. Não queremos isso 
e procuramos evitar esse tipo de clientes.” A.M. volta a explicar 
alguns contornos do seu papel, no ateliê, afirmando não ser fácil 
cumprir essa missão, que requer, nas palavras do próprio, um 
lado geek acentuado. Seguidamente, apresenta C.A. como gestora 
do escritório e refere a contratação de J.C. como um gesto de 
integração de competências outrora fora do gabinete. Curioso é 
perceber que na altura da fundação da empresa essa integração 
tinha sido contemplada desde o início, concretizada apenas anos 
mais tarde. A.M. ilustra como a integração de J.C. nos processos 
do ateliê uma espécie de “olhar agregador” para os projetos, 
alertando para as dificuldades de articulação dos discursos 
criativos com outras áreas profissionais, como a engenharia. 
Na medida do possível, o ateliê continua no exercício das suas 
funções. J.C. chama A.S.: “Podes chegar aqui abaixo, sff?” e ambos 
discutem pormenores relacionados com os projetos em curso, 
como a hierarquia tipográfica que se estabelece nos sites. R. Mq., 
procurando “fugir” ao ruído que a envolve, “protege-se” com o 
recurso aos seus auscultadores. 
…
“Finalmente vamos visitar o piso de cima…” afirma, enquanto sobe 
as escadas… Apercebendo-se da minha presença, comenta com 
um sorriso:”olha, se eu soubesse quem aqui está…” Continua o 
discurso em torno da estrutura organizacional do ateliê, incidindo 
o seu discurso em torno da figura do líder. Não esconde, neste 
processo, ter a consciência de que o grupo não colabora enquanto 
tal, realçando de certo modo algumas deficiências nos trabalhos 
colaboracionais, quiçá potenciadores das capacidades do grupo. 
Refere, na ausência de uma metodologia rigorosa nesse sentido 
(por ex. “tu, tu e tu, trabalhem em grupo”), que os designers do 
ateliê fazem isso de um modo espontâneo. 
…
Uma chamada interrompe a visita guiada, permitindo-me 
conseguir “ler” melhor o grupo de estudantes: num total de 11, 
dos quais 3 são rapazes. Na companhia do docente, um jovem 
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de idade próxima dos 35 anos, debruçam-se próximos da mesa 
ocupada pelos livros. Do lugar de A., consigo perceber os alguns 
contornos das suas conversas: falam de Macs, entre todos, de 
como este OS é “pior” do que os anteriores. A interação não passa 
para lá disso, do universo material produzido pela Apple: os iPad, 
a estratégia comercial da Apple, etc. Uma recente publicação da 
Rockport, que contém projetos do Ateliê de Coimbra, acaba por 
funcionar como um renovado cartão de visita do ateliê perante a 
comunidade académica, numa relação que enfrenta, em diferentes 
momentos, alguma debilidade. Por esse motivo, A.M. recomenda “o 
maior número possível de estágios” como forma de integração no 
mercado profissional, em detrimento do trabalho como freelancer, 
facilitador de um cenário no qual têm que aceitar qualquer tipo de 
trabalho. Explica, nesse sentido, a política de estágios remunerados 
da empresa, e incita: “façam as coisas bem feitas. Mostrem o 
melhor de vós, logo. tentem perceber aquilo em que vocês são bons 
e mostrem que conhecem o trabalho das agências para onde se 
candidatam (…) Vocês têm que me convencer (…) Qual é o tipo de 
trabalho que vocês querem fazer?” A.M. evoca o que parece ser o 
que (supostamente) será um dos manifestos da empresa: “O projeto 
de design de uma empresa só está feito quando o problema fica 
resolvido.”
…
O discurso de A.M. aborda agora o esquema de parcerias 
estabelecido pelo ateliê, sobretudo no que concerne a ligação 
a marketeers: “É difícil ter os melhores profissionais dentro da 
empresa. Por isso, tentamos trabalhar com empresas que sabemos 
deterem competências necessárias para um determinado trabalho. 
“ Quando questionado sobre os suportes para o trabalho do 
ateliê, A.M. responde: “Epá, eu não tenho noção dos números… 
mas claramente o digital está a crescer… Hoje é raríssimo, 
por exemplo, fazermos cartazes…” Surge uma outra questão: 
““Rejeitam trabalhos?””, ao que o manager responde: “nós fazemos 
design gráfico visual. Não pode ser uma área totalmente nova 
para nós. O que às vezes acontece é que dentro de um projeto 
maior há uma área que nós não fazemos. O discurso de A.M. 
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procura também desmistificar a ideia do one man show como 
estratégia para evoluir, indicando os “muitos anos” que demora a 
estabelecer parcerias sólidas e confiáveis, num cenário em que o 
próximo cliente acaba por surgir com a recomendação de clientes 
anteriores. A.M. conclui: “Não tentem ser mais um. Invistam num 
bom site, num bom portefólio. Tentem descobrir no que são bons. 
Se se cingirem a responder ao que acham que as outras pessoas 
querem, esqueçam. Mas não julguem que não têm que saber 
lidar com a rejeição. O design é isso mesmo, o direito de ouvir… 
Quanto aos prémios, são uma coisa para pensar a posteriori. É 
que no design é só gastos…” conclui, referindo-se às comissões 
para atribuição de prémios. A visita chega agora ao fim, depois de 
praticamente 2:30 de presença da turma no ateliê. 
…
Acompanho R. Mq., ao final do dia, quando já praticamente 
ninguém se encontra no ateliê. O jogo do europeu, marcado para 
as 17:00, forçou a saída de praticamente toda a equipa do ateliê, 
ficando apenas R. Mq. e A.M. Troco, com ambos, impressões sobre 
a forma como os designers acabam por apresentar o seu próprio 
trabalho, motivado pelo discurso do gestor aos estudantes. Na 
falta de um critério/modelo, A.M. considera capital promover 
da melhor forma possível os trabalhos, recorrendo à simulação 
gráfica se tal se justificar: “O [Estagiário] aí é um mestre. A 
forma como trabalha as imagens potencia em grande medida 
o portefólio. “ A discussão acaba por incidir num tópico muito 
particular: o poder da simulação no design gráfico, como forma 
de “montar” uma encenação que sucite o interesse no lado visual 
dos projetos, simulando a sua aplicação e “forjando” um eventual 
comportamento das peças, se tal for necessário. Questiono se tal 
não será uma atitude pouco ética, uma vez que se simula algo que 
na realidade acabou por não existir, não contemplando eventuais 
condicionantes de um projeto real. “Eu não acho mal nenhum que 
se ponha ‘baton’, muito sinceramente…” refere A.M. 
…
R. Mq. assume não se importar com uma visão crítica por parte de 
outros designers e revela não ter receio dessa avaliação de pares. 
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Não fico inteiramente convencido… Afinal, não deixo de sentir que 
esse é um importante referente na divulgação da sua personalidade 
enquanto designer, funcionando como um mecanismo de 
promoção das suas capacidades, da sua linguagem gráfica, das 
suas estratégias de resolução de problemas visuais. Foi esse, aliás, 
o conselho do próprio A.M. aos estudantes, numa mensagem que 
seguramente não perde validade quando aplicada aos designers já 
profissionais. O manager associa essa capacidade a um outro aspeto 
de importância igual ou superior: o modo como os designers 
se candidatam aos ateliês: Dá como exemplos felizes os casos 
da própria R. Mq. e de [colaboradora freelancer], cujo interesse, 
cuidado e conhecimento acerca do trabalho do ateliê acabaram por 
funcionar como eixo de ligação emocional perante as candidatas, 
resultando na integração de ambas na empresa. 
… 
O perfil de R. Mq. é o perfil de um especialista, pautado pelo rigor 
da tipografia e do apuro sobre o equilíbrio formal, uma visão quiçá 
mais romanticizada para o designer, com enfoque absoluto no 
projeto e nas subtilezas que o compõem. Alguns meandros da net, 
como os torrents ou sites como o lynda.com são-lhe estranhos, 
diferentes. 
…
Saio com A.M., na expectativa de acompanhar a equipa do ateliê 
na cervejaria mais próxima, onde assistem à partida. A.M., perante 
os estudantes, falou da curiosidade e expectativa face ao estudo 
que me encontro a desenvolver, procurando perceber o resultado 
final da investigação. Uma vez mais, estou perante alguma pressão 
sobre o projeto, mas consigo lidar com isso. Da minha parte, 
procuro transmitir uma posição de tranquilidade em relação ao 
estudo, acreditando no processo que vou cumprindo e no sucesso 
do trabalho que tem vindo a ser construido. Pergunta-me se algo 
no Ateliê de Coimbra me surpreendeu, numa questão de que não 
esperava, e rapidamente partilho algumas das principais observações 
que fui constatando. Falo da divisão das equipas, promovida pela 
organização do espaço, das incoerências particulares evidenciadas 
por J.B. Tento ser honesto, sem no entanto comprometer o meu 
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papel no seio da empresa. Assumo que acompanhar o responsável 
criativo do ateliê tem sido uma viagem rica e interessante, um foco 
importante de aprendizagem e crescimento pessoal. Falo do modo 
como acompanho episódios em que J.B. põe a nu algumas lacunas 
enquanto diretor criativo, mas também outros momentos em que 
o líder defende e apoia a sua equipa de profissionais, mesmo em 
circunstâncias mais complexas. Nada do que digo é novidade para 
A.M., que partilha algumas das principais dificuldades em lidar 
com a personalidade do sócio J.B.: as dicotomias do parceiro, que 
ora privilegia o lado pragmático e comercial do ateliê, garantia 
da sua sobrevivência, ora defende o “design uber alles”. A.M. não 
deixa de ser gestor do ateliê, e a sua preocupação é, sobretudo, a 
“sobrevivência uber alles” da empresa…

Sexta-feira, 15 junho 2012
Ateliê de Lisboa

Chego ao ateliê, dando conta de um grande alarido em torno do 
alarme. O ambiente é divertido, com a configuração das palavras-
passe a lançar a discussão divertida entre todos. J.S. estará no Porto, 
uma vez mais, cumprindo uma vez mais a sua função de docente. 
Hoje é sexta-feira, e a cidade surge iluminada por um sol intenso. 
A equipa do ateliê ainda não almoçou, em contraciclo com o 
ambiente que se faz sentir nas várias esplanadas do Chiado. Passo 
na Rua Augusta para ter contacto com a [Exposição], embora tenha 
oportunidade apenas para ver a fachada do edifício. Do lado de fora, 
várias sardinhas estão fixas nas paredes do edifício assinalam com 
presença a exposição…Volto ao ateliê. Já passam das 13h, e a música 
entoa, ritmada e veloz. Reconheço a banda: os franceses Phoenix. O 
trabalho não dá sinais de abrandamento. Os designers estão todos ao 
computador, à exceção de R.B.
…
Ainda o rescaldo das Festas da Cidade. R.M. pergunta-me se 
aproveitei para comer uma sardinha, mas respondo não ter tido 
a oportunidade. O alarme vai ainda marcando o quotidiano do 
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ateliê, resultando na troca de episódios divertidos entre a equipa. 
S.V., apesar do bom ambiente, sai do ateliê mais cedo, hoje, mas o 
tom animado do ateliê mantém-se: Quem será a primeira “vítima 
dos códigos” e números a registar no sistema, para evitar que o 
alarme soe? É R.M. a vítima mais provável, dado o hábito de ser 
das primeiras a chegar ao estúdio: “Já costuma cá estar a S.V., à 
hora que chego…” Os colegas brincam com a hora da sua chegada 
matinal, próxima das 9 horas. “Sou uma betinha…” São 13:30 e 
ninguém almoça, ainda.
…
Vou-me perdendo noutra monografia, a de Alvin Lustig, disponível 
na biblioteca do ateliê. No armário, nada de novo. A minha última 
visita, há apenas 3 dias, não deu o espaço suficiente para o surgimento 
de novos projetos. [Assistente], sentada ao computador de R.B., 
enquanto o designer não volta ao serviço, vai estando mais próxima 
das colegas designers, o que lhe permitirá ter um contacto diferente 
com os outros elementos que partilham a sala. Só L.A. fica mais 
afastado. Hoje ainda não vi [Freelancer]. Os ecos do insucesso da 
experiência faziam sentir-se ainda na última 3.ª feira. Entre os 
designers, uma vez mais, pouca interação sobre os projetos em curso. 
Cada qual nas suas missões, isolados entre si.
…
Apesar do feriado de Sto. António ter já decorrido, R.M. tem 
ainda a missão de criar materiais envolvidos, de algum modo, 
com a celebração das Festas da Cidade. Prepara, nesse sentido, 
o programa para uma peça de teatro, a decorrer entre 15 e 30 de 
junho. Sempre em InDesign. Na biblioteca do ateliê, vou notando a 
presença de outros livros:

— Fully Booked, publicado pela gestalten;
— Flatness is good, de Ryan McGinness;
— Twentieth Century Type designers, de Carter;
— Ikko Tanaka, publicado pela Phaidon.

Sento-me, uma vez mais, no gabinete de L.A. A música é mais 
introspetiva do que noutros momentos. [Freelancer] já não volta 
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para o ateliê. Acabou a colaboração contratada. L.A. revela o seu 
humor, sempre negro, sempre sarcástico. Em cima da mesa, dou 
conta dos desenhos para o projeto expositivo da [Exposição], da 
autoria de Pedro, um arquiteto que colabora com o ateliê. Desenhos 
simples, mas ricos. Incrível, o registo. L.A. opina sobre os materiais 
aplicados na fachada da exposição, que ainda esta manhã davam 
sinais de começar a ceder… A tela micro-perfurada aplicada, 
todavia, permite uma ondulação e uma ligeireza felizes para o 
trabalho.
…
Acompanho E.G., L.A. e R.M. no almoço. Fico-me por uma garrafa 
de água das pedras. R.M. opta pelo carioca de limão. Sardinhas 
para E.G. Para L.A., omolete com batata frita. Ao almoço, vou 
partilhando as impressões da gestão dos ateliês (Ateliê de Lisboa 
e Ateliê de Coimbra). Falamos sobretudo dos aspetos de gestão e 
da contabilização de tempos nos ateliês, uma metodologia bem 
diferente em ambos os casos. L.A. não concebe trabalhar nesse 
registo mais burocrático, com maior pendor administrativo. Os 
designers vão partilhando histórias da antiga colega [Antiga 
Colaboradora], que nem sempre abonam a favor da antiga 
“protegida” de J.S.: os conflitos de personalidade, o difícil contacto 
com a então gestora do ateliê, a inconsistência e os devaneios da 
antiga colaboradora, que incluíam autênticos abusos verbais a S.V. 
[Antiga Colaboradora] desfazia-se em elogios por um designer que 
nunca funcionou na equipa do ateliê. Com o afastamento de J.S., 
mais ligado à [editora], era [Antiga Colaboradora] quem assumia 
a empresa, indo à maioria das reuniões com clientes. Saltamos, 
de assunto em assunto. Abordam a chegada dos portefólios 
ao ateliê, a maioria completamente desajustada às realidades 
profissionais. Falam das experiências de estágios nos ateliês como 
forma de chegar aos responsáveis das empresas, enunciando a 
personalização da candidatura como a melhor forma de conseguir 
ter sucesso. A maioria dos candidatos falha nesse simples aspeto, 
com os portefólios a irem rapidamente para o lixo. Importa, ainda 
assim, estar no momento certo, à hora certa. O almoço alonga-se 
por 1:30h. São já 16h quando chegamos ao ateliê. Há problemas. 
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J.S. liga a R.M. Estiveram, aquando a presença no restaurante, 
incontactáveis, por falta de rede. R.M. é quem tem de responder 
rapidamente ao pedido, com S.V. e J.S. a pressionarem a designer 
por contacto telefónico. E.G. não parece preocupada. Sem stress. 
S.P. já não irá voltar ao ateliê, hoje.
…
C.R. e [Programador] também estão pelo ateliê, esta tarde. 
[Programador] está como sempre o conheci: Polo, Jeans, ténis e cara 
fatigada, com a barba por fazer. Procura fumar um cigarro, mas não 
consegue encontrar lume. C.R. usa um “uniforme” semelhante ao 
do marido. Jeans, ténis, t-shirt larga. Acaba por esconder a beleza da 
jovem mãe, uma mulher de estatura pequena, cabelos loiros e olhos 
azuis.
…
E.G. fala do InDesign e do Quark. Recorda o modo como J.S. fazia 
“magia” com o Quark, coisas que ninguém sabia como eram feitas 
naquele software. Comentamos os refilanços de J.S. em relação à 
aprendizagem de novos softwares, sempre resistente à mudança de 
ferramentas. R.M. vai deambulando no ateliê, atrapalhada com o 
facto de ter que exportar do InDesign CS5.5 para CS3. Vai ter com 
L.A. para a ajudar a resolver o problema… O tópico da conversa 
aborda agora o diálogo e a relação com os ilustradores. Um dos 
exemplos é Tiago, cuja preguiça conduz à reciclagem de elementos 
de uma ilustração para a outra, numa particularidade que se 
torna estilo. Partilho, com E.G., algumas das mesmas referências 
visuais, criadas por uma geração de jovens ilustradores nacionais: 
André da Loba, J.B. Fazenda, Gonçalo Viana, Tiago Albuquerque. 
E.G. vai compondo e-cards para o livro com ilustrações de 
Nuno, não parando o trabalho mesmo enquanto conversamos. 
O seu tom conversador acaba por ser visado pelo comentário de 
[Programador], que dá conta da ausência de R.B. como um gesto 
libertador do lado mais conversacional das designers. Outros 
([Assistente] e C.R.) acusam-me disso mesmo, de despoletar o 
lado mais conversador na equipa. Sinto-o como um elogio, embora 
não deixe de admitir que eu próprio sou um conversador. E.G. 
vai reunindo materiais para um estudo de caso que J.S. levará à 
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turma de hoje: uma ilustração de Gonçalo, um cenário tipicamente 
carioca, com tudo o que isso implica: praia, sol, mar e “garotas”, 
com direito a bikinis reduzidos. A proposta gráfica do ilustrador 
foi terminantemente rejeitada pela cliente, para o projeto em 
curso. Não é a primeira instância do género, assume E.G., em que a 
cliente revela o seu lado mais conservador. Há algo nas ilustrações 
de Gonçalo que a cliente também tem vindo a recusar. O estilo 
do ilustrador é coerente, dotado de geometrias fortes e com sub-
narrativas inerentes à ilustração, a que E.G. chama de “construção 
dentro da construção”. 
…
Acompanho L.A. ao telefone. O tom, ligeiramente condescendente, 
é diferente do registo ácido que associo à personalidade do 
designer. Enquanto fala ao telefone, vai cumprindo as alterações 
que lhe são pedidas do lado de lá da chamada. O telefone toca, na 
sala comum, numa das poucas chamadas do dia. Ao contrário do 
frenesim habitual, o dia de hoje contou com poucas chamadas. 
R.M. e E.G., por sua vez, vão tentando utilizar “desbloqueadores de 
conversa” para contactarem uma com a outra.
…
C.R. vai deambulando pelo ateliê, juntamente com [Programador]. 
Observam a parede do armário, a metáfora evolutiva dos projetos em 
curso, no ateliê: sempre em constante movimento, evolui, transforma-
se. Apresenta o devir, o que em breve será materializado em livro, 
em poster, em revista, em exposição, ou em qualquer outro formato. 
Volto ao diálogo com L.A. Reclama: “Isto devia ter estado em alta 
voz, para tu ouvires… Esta malta não tem noção. Envia-me um texto 
de 1000 ou 2000 carateres e eu depois que faça o resto… Que faça o 
trabalho deles…”
…
L.A. continua a “expurgar” as suas frustrações:
“A sra parece que tem sempre alguma coisa no bolso, que eu 
sou obrigado a adivinhar… Eu arranjo as imagens, sugiro uma 
infografia ou uma ilustração, e a Sra. responde-me a dizer que 
tinha uma imagem melhor do que essa que eu utilizei. É incrível…” 
L.A. parece ser forçado a ir ao encontro de um juízo, por parte 
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da cliente, meramente formado por questões de gosto, sem a 
adequação ou justificação do trabalho. É esse o aspeto que o 
incomoda. Para além disso, L.A. sente que o gesto que teve para 
com a cliente não foi sequer reconhecido como tal, apesar de ter 
procurado uma solução face à falta de elementos provenientes da 
cliente. L.A. afirma mesmo que a cliente não reconhece isso como 
“um doce”, utilizando uma expressão de J.S., que vê a atitude proativa 
como uma contribuição necessária da parte dos seus designers. 
Essa diferença de perceções frustra L.A. “Amanhã esqueço. Mas é 
irritante… Se tem uma melhor ideia do que esta, mande-ma, que eu 
compro…”
…
S.V. continua a trabalhar, mesmo fora do ateliê, estabelecendo 
ligações por telefone, procurando garantir o bom funcionamento 
da empresa… Brinco com o facto de L.A. ter escolhido, como 
seleção musical, um tema próximo das bandas sonoras de 
westerns, estilo “lonesome cowboy”, uma música claramente 
em sintonia com o seu estado de espírito. O designer responde, 
mudando de registo musical para uma banda punk de Almada, 
troçando com a situação. Evadimo-nos através do ecrã. Falamos 
sobre créditos de filmes, peças intemporais de design gráfico 
animado para ecrã. Perante o atual cenário tecnológico, com 
animação 3D e grandes aparatos, preparar peças de design 
gráfico passa por ser banal, demasiado estático para clamar o 
interesse de gerações mais habituadas a outros dispositivos. 
Perante essa condição, acabamos por realçar o trabalho de 
Bass ou Pablo Ferro, cuja simplicidade material e falta de 
recursos não comprometem a qualidade do trabalho final. 
Para além de Bass e Ferro, Godard. “Bonnarella”, “Goldfinger”, 
“Goodfellas”, “Spartacus”, “GrandPrix”, “Alien”. As referências são 
diversificadas, e A.M. revela ter como hábito “colecionar” trechos 
de vídeo, recortando-os a partir de filmes: “Hoje há muita malta 
a fazer isso, felizmente”. vbs.com ou artofthetitle.com são alguns 
dos exemplos. Há tempo para esta troca de ideias, de referências, 
de inspirações. É sexta à tarde e parece já estar tudo mais calmo, 
agora. Mais filmes. O Vimeo. “Last minutes with Oden”, o 
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documentário que L.A. desconhecia. São agora 18:15. Vê o filme, 
concentrado, absorvendo a peça. “Muito bom” comenta, no 
final. Revela agora ter “que voltar ao trabalho. Ainda me faltam 3 
horas”.
…
O ateliê está quase deserto, só com L.A. e E.G. no espaço. São 
agora 18:45. E.G. vai imprimindo uma larga série de folhas, para 
“uma espécie de portfólio”. As páginas impressas contêm agora 
partes do portfólio que foi construindo, propostas aprovadas e não 
aprovadas. Fala-me do seu trabalho, do seu processo, revelando 
gostar de experimentar com diferentes materiais, de vez em 
quando. Fotografia, mais recentemente, encenando peças com 
materiais analógicos, como pétalas de rosa. Revelo-lhe alguma 
frustração por não ter conseguido acompanhar esses momentos. 
Não dá para ver tudo. E.G. explica partes do processo:” Costumo 
fazer isto ali na outra sala, no chão. Não é programado. Às vezes 
começo logo no início do dia, quando tenho momentos mais 
calmos… ou então ao final da tarde… O método não é criterioso. 
Recordo-me da conversa ao almoço, na qual os designers se 
arrepiaram mal ouviram a palavra “burocracia”. A conversa acaba 
por me fazer refletir sobre a condição do trabalho analógico que 
acaba por ser desenvolvido em contexto de ateliê, mesmo num 
ateliê como o Ateliê de Lisboa, dirigido sob a égide de uma figura 
criativa central. Pela observação que fiz nos ateliês, percebo que as 
técnicas acabam por ser individuais, vinculadas aos métodos de 
trabalho de cada um, sem depender diretamente do modo como 
cada líder desenvolve os projetos, ou das técnicas que utilizam 
para esse fim. Por esse motivo, dou conta de uma grande flutuação 
das técnicas utilizadas, inerentes às possibilidades de exploração 
de cada designer. Por esse motivo, a transição para outros estilos 
acaba por ser fluída, podendo não surgir de modo premeditado. 
No caso de E.G., a designer revela mudar intencionalmente de 
técnica, como método experimental de exploração criativa. A fuga 
ao Photoshop é também premeditada: “Não sou muito boa nisso, 
como já deu para perceber.” Afirma não gostar de perder o tempo 
no escrutínio dos programas e na exploração das funcionalidades 



280

que os compõem. Assume, por oposição retirar a satisfação dos 
projetos na exploração dos materiais gráficos que vai utilizando, 
sobretudo quando recorre a meios analógicos. Ainda assim, 
um aspeto é basilar, independentemente do método utilizado: a 
execução gráfica tem que ser de elevada qualidade, não havendo 
grande margem de erro. “ O J.S. incita-nos a experimentar isso. A 
testar. Mas já sei que vou ter que lhorar aquela imagem dos pregos. 
Aquilo vai ter que sair impecavelmente. Mas ainda assim, tenho 
dúvidas se será aprovada…”
…
O final do dia é calmo, denunciando a chegada do fim de semana. 
L.A. procura uma máquina fotográfica, mas não encontra o 
equipamento do ateliê. Deve estar com J.S., responde E.G. É na sua 
companhia que abandono o ateliê, em direção ao Metro. Em pleno 
Chiado, frente à Sá da Costa, passamos por mendigos, presença 
habitual naquele espaço. Na descida até ao metro, falamos das festas 
populares e das multidões dos festivais, uma particularidade que 
desagrada à designer.
…
No expresso, um “festival” de tecnologia. O autocarro é dotado de 
rede wireless e, a meio metro, dois indivíduos vão vendo filmes nos 
seus portáteis EEPC. Por todo o lado, headphones brancos, nokias e 
mais portáteis… A escrita fica por aqui, agora.

Terça-feira, 19 junho 2012
Ateliê de Lisboa

Chego ao ateliê por volta das 14:30. Só S.P. está ao computador. 
Almoça, enquanto fala ao telefone. Os restantes computadores 
estão ligados, mas ninguém se encontra nos seus postos habituais. 
Do outro lado, S.V. e J.S. Preparam mais uma saída do líder, um 
eventual encontro ou reunião… “Como vês, é sempre assim…”, 
brinca J.S., referindo-se ao stress. Não sabe de um mail e culpa S.V., 
por não o encontrar, de modo divertido… “Se saio de carro sem 
destino… Nunca mais lá chego… Ai, um quarto para as 15:00…”
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…
Vejo a mala de R.B. “Já veio ontem”, diz S.P., entre uma e outra 
garfada do seu almoço vegetariano, um gesto que percebo ser 
rotineiro. Da rua, noto uma vez mais nos barulhos ensurdecedores 
que se vão fazendo ouvir. Obras, carros confusão… S.P. avança, 
sem ligar às perturbações sonoras vindas de fora. Cria “uma coisa 
simples”, afirma, para uma conferência a decorrer no Museu. O 
projeto chegou ontem, e será para entregar hoje. Não há stress nas 
palavras da designer, enquanto vai falando sobre as opções gráficas 
que foi implementado. “A imagem é um bocadinho nórdica”, marcada 
pelo overprint de 3 cores diretas e pela utilização de uma versão bold 
de Futura, num jogo tipográfico em que vai trabalhando o kerning 
entre as letras. O trabalho é simples, e a sua execução não oferece 
grandes desafios: “Só 100 unidades. Mas é bom para quebrar a 
rotina”, assume a designer. Trata do programa para o evento e alguns 
folhetos, sendo também necessária a preparação de algum suporte 
a comunicar via web. A execução é veloz, com o almoço ainda não 
totalmente digerido. S.P. aproveita para comentar que uma coleção 
em curso terá mais 12 volumes, uma notícia importante para o 
ateliê. Deste modo, a empresa poderá contar com mais uma fonte de 
rendimento para o ano, num cenário de difícil contexto económico. 
Sente-se, de facto, que aqui se vive um espírito de sobrevivência 
“projeto após projeto”, como me falavam S.V. e J.S. no início do meu 
acompanhamento. Cada vez que aborda o projeto gráfico, S.P. fala 
num “nós” (“achámos que… Queríamos fazer algo deste género…”). 
Imagino se terá debatido a proposta com o líder ou com algum dos 
colegas, para articular a melhor forma de responder ao pedido, mas 
rapidamente a designer desfaz as dúvidas, confessando ter definido o 
percurso do trabalho com J.S. O trabalho é veloz. Apesar da conversa 
com o líder, S.P. fala-me que acabou por enveredar por uma outra 
abordagem, tendo tido depois o aval do seu diretor. S.P. acrescenta 
também detalhes relativos à seleção tipográfica: “ Já na faculdade 
era (Futura) um dos meus tipos favoritos… Uma vez fiz um poster, 
em que tínhamos que fazer uma sinopse do tipo escolhido, com o 
alfabeto completo… gostei muito… São daqueles trabalhos que só 
na Faculdade é que fazemos…” Com S.P. vou falando do lado mais 
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comercial das coleções que desenvolver. Brincamos acerca do facto 
das coleções servem vendidas juntamente com o Correio da Manhã( 
S.P. acusa-me de ser preconceituoso, pelo facto das coleções seguirem 
com o diário mais sensacionalista…) e aborda a reunião recente com 
[A Cliente], que discutiu precisamente essa matéria. A comparação 
acaba por ser inevitável, entre o Jornal Público (maior rigor, maior 
atenção aos pormenores e maior apreço pelo objeto comercializado) 
e o Correio da Manhã (materiais mais baratos e menor grau de 
exigência)…
…
São agora 15:30, quando chegam a maioria dos colegas de S.P. E.G. 
L.A. R.B. É a primeira vez que vejo R.B. depois de ter sido pai. 
Noto, na sua expressão, a alegria pelo momento, mas o designer 
não é muito efusivo… rapidamente acompanha R.M., também ela 
regressada há momentos. Uma vez mais, é a relação entre ambos 
que ganha destaque, sobretudo no projeto para as Festas da Cidade. 
Em pé, atrás da designer, R.B. controlando a execução gráficas 
dos materiais, sugerindo a disposição de elementos a compor no 
espaço, acabando por “pedir” o rato à designer para tomar por 
completo o projeto. O seu tom, no entanto, não se assume como 
acertivo. R.B. vai procurando dar a R.M. esse poder criativo, 
perguntando à designer o que ela acha, numa relação calma e 
concordante:
…
R.B. — “Parece-te bem?”
R.M. — Sim, penso que sim. O preto resulta bem.
R.B. — “Depois responde-me também em CC”…

A possibilidade de acompanhamento do trabalho que vai 
surgindo no ateliê é muito maior em R.B. do que no próprio J.S., 
manifestada pelo tempo passado no ateliê. A sua intervenção 
ultrapassa largamente o âmbito da comunicação visual. R.B. “entra” 
no texto, definindo-o. vai, nesse sentido, optando pela utilização 
de determinadas expressões ou assinaturas, num trabalho que se 
assume como uma relação indissociável entre forma e conteúdo.
…
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E.G. vai falando ao telefone, deslocando-se até à sala de reuniões. 
Percebo, pelo discurso técnico, que E.G. vai articulando um 
ficheiro para produção, enviado por e-mail… R.B., voltando à 
tarefa em mãos, vai procurando desenvolver materiais gráficos 
para o Teatro, uma vez mais. O seu trabalho, nesta fase, consiste 
na aplicação/expansão do sistema gráfico que o próprio ajudou a 
desenvolver. R.B. vai trabalhando numa agenda de eventos para 
o teatro, uma vez mais através da interação com o InDesign, 
uma tarefa monótona articulada pacientemente. Com as janelas 
fechadas, o ambiente permite um grau de concentração ainda 
maior, numa diferença absolutamente abismal. 
…
Rapidamente, R.B. vai dando conta dos projetos em curso, 
enquanto desenvolve um cartaz. Não há qualquer transição entre 
projetos. Faz. Repete. Posiciona. Observa. Altera. Há pouca 
margem para interromper o trabalho dos criativos. Por esse motivo, 
acabo por optar por uma observação mais isenta, mais distanciada, 
mesmo que fisicamente muito próxima, no lugar entre R.M. e R.B.
…
C.R. chegou há já algum tempo, ofegante, carregada de malas e 
livros. Pouco tempo depois de se sentar, dirigiu-se ao frigorífico, 
retirando de lá uma lata de iced tea. Gestos que vão fazendo o 
quotidiano do ateliê, que por vezes se aproxima mais de rotinas 
caseiras do que rotinas profissionais. Sob a mesa de reuniões, a 
Revista K, de J.B. Botelho. S.V. entra no gabinete de L.A., discutindo 
referências de papel para um eventual projeto. O ambiente é 
concentrado, focalizado. S.V. parece ter razão quando fala da 
presença de R.B. na sala, que parece motivar níveis de concentração 
mais elevados. E.G. e C.R. estão já com os headphones colocados, 
sem grande desperdício de concentração.
…
Uma vez mais, perco-me nos livros que compõem a biblioteca do 
ateliê, registando algumas das referências ali presentes:

— As monografias de Vaughan Oliver, Massin, Alexey Brodovitch 
e Ikko Tanaka, figuras cujo nome será porventura totalmente 
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estranho a novas gerações de designers portugueses;
— A obra completa da House Industries;
— “Olvide todas las reglas que le hayon enseñado sobre diseño 
gráfico”, a edição da Gustavo Gili para o clássico de Bob Gill.
…
“Ontem tinha sido um bom dia para teres estado”, afirma L.A. O 
designer caracteriza a conversa da cliente da [Revista C] como 
“indescritível”. Para L.A., a cliente abordou uma situação relativa 
a dois erros de escrita da pior forma, enxovalhando por telefone a 
agência que produziu o anúncio. “Cada vez que encontrava novas 
pessoas, repetia a história do telefone. Como se ela não desse 
erros e fizesse tudo certinho…”. O designer avisa, desde cedo, não 
estar “nos melhores dias”, fruto do cansaço dos projetos que vai 
desenvolvendo. Isola-se de imediato com os headphones. Há pouco, 
a discussão dos papéis com S.V. estava relacionada com a produção 
da Revista X. Ao telefone, já de um modo quase “desinteressado”, 
confirmava com S.V. as diretrizes transmitidas de J.S., enquanto 
“queima” um DVD para seguir por estafeta. Vai ouvindo os 
melhores “clássicos” dos Ena Pá 2000.
…
Os designers e a restante equipa do ateliê parecem estar com pouca 
“margem de manobra”. Vão trabalhando, de um modo célere e 
isolado, cumprindo as suas funções separadamente. Recolhem-se 
através dos headphones, dificultando a troca de impressões. Procuro 
respeitar a sua vontade, evitando a invasão. Por vezes, com o silêncio, 
dou conta de outros pormenores que marcam o funcionamento 
do ateliê, como o barulho do scanner utilizado por E.G., um dos 
elementos importantes para o processo criativo da designer. É uma 
característica que também aplicaria a R.B., no desenrolar dos seus 
processos criativos, embora os colegas acabem também por utilizar 
o sistema. Da cozinha, dou conta de um som estridente, que corta 
com o ambiente mais ou menos silencioso, mas o barulho não 
parece incomodar a equipa. Na cozinha, há pouco, apercebi-me de 
2 elementos cuja presença vou notando de um modo constante, no 
ateliê: paletes com latas de coca-cola zero e caixas com cerejas… A 
fruta denuncia a chegada do verão. O chá e o café também integram 
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as rotinas da equipa, de um modo constante. Na sala de reuniões, 
um recipiente é ciclicamente recheado com rebuçados de vários 
tipos, que por vezes vou, também eu, “assaltando”… Todos estes 
apontamentos, apesar de serem particularmente pequenos, acabam 
por conferir ao ateliê a sua personalidade, bem como da equipa 
que ali vai trabalhando. Não deixo de sentir que ambos os ateliês 
acabam por ser semelhantes. Computadores da mesma marca, 
alguns dos livros idênticos, muitas das mesmas ferramentas. Por 
essa razão, torna-se especialmente importante realçar os aspetos 
particulares de cada um deles, sobretudo no que respeita à estrutura 
espacial do gabinete, e das forças que exerce nas rotinas do ateliê, na 
calendarização das suas atividades e no papel que desempenha do 
ponto de vista arquitetónico.
…
L.A., por sua vez, optou por colocar a música em voz alta, mas a 
sua disposição não parece ter sofrido grandes alterações… Fala-
me, ainda assim, da genialidade dos discos da banda de Manuel 
J.B. Vieira, também eles parte integrante da [Coleção Livros]e 
J.S. Procuro recolher-me nos livros. São imensos, compondo um 
espólio vasto. Não deixo de sentir alguma dúvida acerca do meu 
papel, sobretudo nos dias em que não parece haver disposição para 
a troca de ideias.
…
Com as janelas fechadas, o ambiente acaba por ficar mais saturado. 
Mas já não se faz sentir o barulho infernal das obras, do lado de lá. 
A visita de S.V. a esta parte do ateliê confere-lhe alguma “rutura” 
positiva com a concentração demonstrada até ao momento. Torna-
se estranho quando o gabinete fica “calado”. Perturba-me. Mas aos 
designers parece ter o efeito oposto. Longe de ser obrigatório estar 
constantemente à conversa com os designers… L.A. anda de um 
modo estranho. É um jovem alto, extremamente magro, e exibe um 
bigode desde que o conheço. Veste-se frequentemente com tons 
escuros. O preto parece, em R.B. e L.A., os homens que trabalham no 
ateliê, a opção dominante. A opção pelos calções acaba por suavizar a 
força cromática do vestuário…
…
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S.P. ainda vai fazendo alterações ao projeto em curso, não dando 
por concluída a sua atividade no projeto. R.M. continua na 
execução dos materiais para as “Festas”, embora a sinta entediada. 
Já E.G. vai trabalhando sobre uma digitalização de um mapa da 
cidade, aproveitando as “linhas mestras” do seu traçado. Hoje 
terei dificuldades em “invadir” o seu trabalho, como denunciam 
a presença dos headphones. Importa-me sobretudo evitar que a 
observação invada esse espaço.
…
R.B. vai explorando na Internet. Destaco o interesse nos projetos 
de Paul Scher, publicados no site da Pentagram, em especial 
no trabalho que a designer desenvolveu para o Public Theatre. 
Na sua pesquisa, R.B. vai flutuando pelas imagens do Google, 
sem armazenar qualquer referência visual no seu disco rígido. 
Não deixo de pensar que, dessa forma, a memória acaba por 
ficar comprometida, bombardeando a sua mente com imagens 
fugazes da net. São agora 18 horas, mas o dia está “no início”, 
como confessa L.A., há não mais de 30 minutos. Volto ao seu 
espaço. Parece-me menos tenso, agora. Fala da exaustão que 
tem vindo a sentir, da sobrecarga das noites perdidas. Viaja até 
ao youtube para ver vídeos de beer pong, pura e simplesmente 
por achar curiosas as “capacidades individuais” exibidas pelas 
pessoas, como as suas capacidade manuais. Competências nem 
sempre relacionadas com a prática em design gráfico: “Eu gosto 
de mecânica de bicicletas. Não dirias que sou capaz de desmontar 
e montar uma bicicleta por completo pois não? O R.B., por 
exemplo, é mestre na cozinha…” O final de tarde, mais calmo, 
também acaba por proporcionar essa descontração. São agora 
19:00, e muitos dos elementos do ateliê já saíram, bem diferente 
de outros dias… R.M. e L.A. ficam. Da minha parte, opto por 
sair com R.B. para o Metro, aproveitando o momento para uma 
conversa mais próxima. “A R.M. já é grandinha. Podemos ir.”, 
comenta o designer, abordando as tarefas que deixa para a colega 
executar: uns e-cards para o [Dpto. Cultura], com os preçários de 
brindes temáticos das sardinhas (magnéticos, sacos, crachás).
…
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R.B. é um “conversador tímido”: ao início, sinto essa dificuldade 
em “puxar” o discurso do designer, mas assim que existe o 
à-vontade necessário, R.B. discorre livremente sobre os assuntos. 
Bastou uma simples pergunta acerca do desenvolvimento do 
trabalho para as Festas, falando sobre a coordenação do trabalho 
de R.M., e o designer discorre, com uma profunda franqueza e 
honestidade, acerca do modo como perceciona o trabalho da 
colega e a missão dos colegas do ateliê. Fala, por isso, do trabalho 
entre ambos, enunciando as dificuldades de R.M. no dia a dia, 
que se materializam sobretudo na tremenda falta de autonomia. 
Apesar da simpatia e carinho que detém pela colega, rapidamente 
lhe aponta particularidades menos positivas. Demasiado 
dependente, com pouca autossuficiência criativa, não obstante a 
velocidade de execução. O designer “acusa” a colega de se querer 
afastar de projetos que lhe exijam maior grau de autonomia, 
maior autosuficiência. R.B. ir R.M.-se claramente com isso, numa 
condição nem sempre partilhada por J.S., que acaba por decidir 
mais sobre instinto, aquando a contratação da designer: “O J.S. 
está afastado dessa realidade prática, cada vez mais, e não percebe 
o que é necessário para se estar ali e corresponder. E depois é 
muito generoso.” R.B. concretiza a opinião com um exemplo: “O 
cliente pediu um e-card com preçários para divulgar os produtos 
das Festas. E ela decide responder ao pedido com uma lista de 
preços, uma espécie de tabela, como os horários dos transportes 
públicos… Quer dizer… É completamente desajustado às 
necessidades do trabalho…” Percebo, pelo seu discurso, a 
valorização da competência no designer em conseguir distinguir 
o que os clientes “querem” do que os clientes “dizem”. Perante 
essa situação, R.B. afirma ter procurado conduzir a designer para 
uma resposta “condigna” do nome do ateliê, mais próxima ao que 
o cliente espera. Tal aproximação envolve um questionamento 
do programa por parte do ateliê, “invadindo” e adaptando o 
conteúdo, a mensagem a transmitir. R.B. realça que muitos destes 
aspetos que destaca surgem muito antes da análise da designer 
enquanto tal, do seu trabalho propriamente dito: “Primeiro, se 
não percebe o que o cliente espera do suporte tem que tentar 
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reunir o máximo de informação. Bastam algumas perguntas 
para isso, por e-mail! Segundo, acaba por não “educar” o cliente. 
Faz o trabalho, perdeu tempo no projeto, pensou no problema, 
e agora ao enviar o trabalho não pode perder a oportunidade 
de lhe dizer como deverá articular o pedido numa próxima 
oportunidade, evidenciando que o seu trabalho ultrapassou o que 
era inicialmente pedido e, assim, destacando a sua competência 
no projeto…” R.B. é um estratega, que trabalha de um modo 
inteligente. A sua ação é preponderante nos destinos do ateliê. 
Continua a partilha de episódios que envolveram a designer, 
em circunstâncias, uma vez mais, que ultrapassam a dimensão 
qualitativa do seu trabalho. Revela o espanto em ter percebido 
que a colega acabou por pedir férias tão próximo do término 
do seu contrato. Diz ter ficado estupefacto… Afirma que, nestas 
situações, só a benevolência de J.S. permite que os designers não 
sejam, de certo modo, punidos pelas suas atitudes. R.B. aborda 
ainda a incompatibilização de E.G. com determinados clientes: 
“Isto não pode ser assim. Não podes fazer exposições ou livros 
de Ilustração todos os dias. O J.S. não consegue arranjar só isso 
para fazeres. Ele acaba por ser permissivo com essas atitudes e no 
final sobra, se calhar, sobretudo para o L.A.… A E.G. acaba por 
fazer só determinado tipo de projetos… Afasta-se de outros… 
Incompatibilizou-se com o [Dpto. Cultura]… Fiquei eu e a R.M. 
A S.P. também só quer projetos mais calmos, contínuos… Está 
noutra, com a cena do Yoga… No quadro geral das coisas, eu e a 
R.M. trabalhamos nas Festas de uma forma continuada e acaba 
por correr bem. Mas ela fica satisfeita por cumprir ordens, por 
não assumir autoria… É um bocado estranho, para mim. Depois, 
há determinadas situações que acabam sempre por sobrar para o 
L.A.…” R.B. não esquece a colaboração de J.S. com [Freelancer], 
uma parceria que acabou por ser algo desastrosa: “Foi mau 
porque todas as partes acabaram por ser fraudulentas, do ponto 
de vista das expectativas geradas. Ela acharia seguramente que 
devia haver maior acompanhamento da parte do J.S., e o J.S. 
achava, sobretudo pelo que lhe pagou, que devia haver maior 
autonomia da parte dela.” J.S. é impulsivo, aquando os processos 
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de contratação, seguindo sobretudo a sua intuição. Terá, nesta 
circunstância, ignorado os conselhos de S.V. e R.B., que o 
orientavam no sentido de entregar o projeto expositivo a alguém, 
reservando o papel de “acompanhamento gráfico” (autoria) para 
alguém do ateliê. J.S. terá decidido pela via oposta, acreditando 
na figura do designer freelance. “É tão diferente dos anos 80. Hoje 
não há ninguém praticamente freelance… No sentido autónomo 
do termo. É muito difícil arranjar alguém nessa condição. Há 
muitos júniores, que precisam de acompanhamento… Porque não 
é só o trabalho e a execução que tens de fazer… É o tempo que as 
coisas demoram, e a capacidade de gestão desses processos…”. Foi 
a conversa mais franca que já tive sobre os dilemas do Ateliê de 
Lisboa.

Quarta-feira, 20 junho 2012
Ateliê de Coimbra

Chego ao ateliê pelas 14:15. J.B. está presente. O seu espaço é alvo 
de uma luz ténue, suave. O restante piso recebe mais luz. Entro 
com D.S., no ateliê. Fala da recente viagem ao Brasil. Vive para o 
skimming, assume. Conversa sobre o Rio de Janeiro, cidade onde 
esteve alguns dias: os aspetos sociais, culturais e económicos: 
“Prefiro Coimbra.” Diz não se poder usufruir da oferta que o Rio 
permite, por questões sociais ou de segurança. “Já tirei esta do 
sistema”, referindo-se à onda que o fez viajar até ao Brasil. Enquanto 
falamos, A.S. vai criando uma aplicação para dispositivos móveis, 
uma app da [Associação] para o iPhone. Constrói a aplicação no 
Photoshop. Certamente poderá ser adaptada mais tarde, por J.C. , 
para funcionar como aplicação. 
…
R.Mq. chega ao ateliê, pouco depois das duas. Parece divertida. 
Com [Estagiária], a holandesa que estagia no ateliê, a equipa vai 
brincando acerca da recente derrota da seleção holandesa diante da 
equipa portuguesa. Afirma não ter particular interesse no futebol, 
para lá da boa disposição e do ambiente que se vive em grupo 
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aquando os jogos. J.B. está recolhido, no seu espaço. A interação 
com a equipa é, nesta fase, praticamente inexistente.
…
Com J.B., sentados no seu gabinete. A viagem começa, pelas suas 
histórias, pela sua personalidade enquanto indivíduo e designer. 
Fala-me das suas influências e do desprezo que sente relativamente 
a algumas figuras do design nacional. Arquitetura e livros, 
alguns dos interesses maiores que identifico em J.B.: fala-me com 
admiração dos livros de Franco S.V. Ricci, que vai procurando pela 
net para colecionar. Mostra-me alguns dos exemplares que detém 
no ateliê. Livros riquíssimos, ornamentados a ouro, no qual são 
utilizados os tipos fundidos pelo próprio Giambattista Bodoni. 
Analisa, com sentido crítico, o sistema criado para uma coleção 
da cosac naify, que acha particularmente pobre: “A ideia era 
boa, mas depois executaram-na mal como tudo. Já fiz questão de 
dizer à [Colaboradora Freelancer] para ela transmitir a mensagem 
à editora…” Com J.B., torna-se inevitável não falar de tipografia. 
O tema está constantemente presente nos seus interesses, na sua 
vida, cravado na sua personalidade. Para o designer, Wim Crouwel 
é quem melhor define as características de Helvetica, a família 
tipográfica que muitos designers adoram odiar e que muitos 
outros odeiam adorar: “Machinery” é o termo usado pelo Mestre 
holandês, que J.B. teve já “o privilégio” de conhecer. 
…
J.B. fala do trabalho de Cayatte, não escondendo algum do tom 
sarcástico e desvalorizador que utiliza na análise ao trabalho do 
designer: “Quando usa Garamond é porque está completamente 
maluco!” São raros os elogios a outros designers portugueses: aos 
livros da Tinta da China acusa-os de “novo-riquismo”, um adjetivo 
que aproveita também para catalogar o trabalho produzido pela 
cosac. As particularidades do design “retro” da Tinta da China não 
o seduzem. 
…
A tarde é passada quase na íntegra no gabinete de J.B., numa 
autêntica viagem às influências do diretor criativo do Ateliê de 
Coimbra. É inevitável perceber o papel do Manuale Tipografico Del 
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Cavaliere Giambattista Bodoni, que J.B. rapidamente procura de 
imediato no abebooks.com. Enquanto fala, vai procurando outros 
apontamentos, como o trabalho de Vignelli para a oak knoll e as 
Olivetti que afirma começar a colecionar. A net do ateliê existe, no 
entanto, crivada de problemas: “Se não resolvem isto brevemente, 
enlouqueço! Começo a ficar em casa!”
…
J.B. aborda os livros de Irma Boom. Apesar de afirmar não ser 
grande apreciador do trabalho da artista holandesa, aborda com 
entusiasmo o fascínio que esta partilha com J.B., sobre o livro 
enquanto matéria, enquanto objeto. J.B. é contador de histórias, 
fonte de peripécias e de contrastes. A sua incoerência seduz e 
fascina, enriquecendo-o enquanto personagem principal de 
uma história que se vai construindo no quotidiano. O tempo vai 
passando, e fico perto de 90 minutos a acompanhar os episódios 
anedóticos do líder. Nem parece estarmos no mesmo ateliê que 
tantas vezes acompanho, na mesma empresa. Aqui, o espaço 
protege o líder, proporcionando um certo sentido de evasão a 
J.B., situando-o simultaneamente próximo e distante da realidade 
empresarial do ateliê. Se assim o entender, J.B. facilmente comunica 
com o grupo ou com o próprio A.M., mas esta tarde as interrupções 
são parcas, ou até mesmo nulas. A.M. e A.B. não estão no ateliê, 
bem como A.Silva. Talvez por isso, nada nem ninguém interrompe 
a nossa reunião. J.B. começa a conversa a abordar o artigo que leu 
na EYE Magazine, sobre capas tipográficas. Torna-se um despoletar 
de memórias, de influências, de referências assumidas. Passamos 
pelos editores de eleição, como a Faber & Faber. Serão as influências 
de J.B. as influências do Ateliê de Coimbra? Parece-me óbvio que 
sim. O rigor do trabalho do ateliê, as referências tipográficas que 
o inundam. São, seguramente, agentes ativos no que concerne a 
prática do ateliê enquanto tal. J.B. não esconde esses referentes, 
muito pelo contrário. São assumidos, orgulhosamente assumidos. 
Afirma que o seu trabalho é “praticamente igual” aos projetos que 
tem como exemplo. Este sentido do valor do projeto é interessante: 
J.B. “copia” sobretudo os valores assumidos nos trabalhos que 
tem como referência, numa espécie de homenagem, tributo ou 
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complemento, num percurso que (mais) não fará do que contribuir 
para uma evolução do trabalho e da história da tipografia, iniciada 
há mais de 500 anos. Apesar de, neste encontro, não discutirmos 
aspetos concretamente relacionados com o que acontece na prática 
quotidiana do ateliê, todo este cenário serve de pano de fundo para 
a definição de uma conduta profissional, muito para lá da influência 
estílistica formal. As influências, diria, são praticamente filosóficas. 
Fala de António Tainha, o arquiteto falecido recentemente, 
abordando o privilégio que sentiu numa visita aberta dirigida pelo 
Arquiteto: “Uma autêntica lição. Era um grande professor. “
—
A conversa com o designer acaba por tocar diversas áreas que 
envolvem a prática em design gráfico, mas os livros são a referência 
constante… J.B. fez saber a [colaboradora freelancer] que não 
apreciou o trabalho do seu mais recente empregador, um editor do 
Brasil: “Já lhe disse o que achava. E é pena, porque o projeto tinha 
potencial. Mas depois é mau, tipograficamente… É desequilibrado…” 
Esse tom de J.B. é constante. Sempre crítico, seja com o trabalho dos 
outros, seja com o seu. Incomoda-o o “novo riquismo” de que acusa 
a editora, mais preocupada com os acabamentos, com a produção e 
com a articulação dos “artifícios” de impressão. Elogia, em sentido 
contrário, as capas de Henri Kubel para a Faber & Faber, retirando-os 
das prateleiras. “Isto sim, é bom design!”. A Tinta da China também 
não “escapa” a esse olhar crítico: “novos-ricos”. Mas J.B. estabelece 
a diferença entre essa condição, que repudia, e a condição de 
aristocrata dos livros de Franco S.V. Ricci, largamente elogiados pelo 
designer: “O novo-riquismo irrita-me. Agora esses livros, não! Esses 
são mesmo aristocratas!” São opulentos, luxuosos e caros. Bastante 
caros… Ao olhar para os livros, as referências são óbvias. A caixa que 
protege o livro de Ricci é praticamente idêntica, na sua forma, a um 
dos trabalhos mais recentes de J.B., para o [Teatro]
…
Naquele gabinete, o apreço pela materialidade está bem patente 
no discurso de J.B.: desde a rosa, marcador de livros de S.V. Ricci, 
passando pelos livros, pelas máquinas de escrever, o apreço pelos 
primeiros macs… A viagem que ali se constrói é fascinante. São 
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agora 17:00, e J.B. despede-se de um modo célere, na iminência 
de mais um reunião na Faculdade. Parece que só agora ‘entro’ no 
ateliê propriamente dito. Os designers vão explorando a Internet, 
procurando visualizar algo que os faça evadir das tarefas mais 
técnicas que têm em mãos: D.S. visita o FFFound, A.S. e R.Mq. vão 
descobrindo um ou outro site. Mas as condições técnicas do ateliê 
não os ajudam, e todos se queixam da velocidade da ligação. A.S., 
que envia um ficheiro através do wetransfer.com, é das que revela 
uma maior frustração: “Estou desde o início da manhã a tentar 
enviar isto e ainda vou a 3%!” 
… 
Deambulo pelo ateliê, sem rumo definido. R.Mq. pergunta-me 
sobre o ponto de situação do projeto, num interesse crescente 
sobre o projeto. Fala sobre o “48”, o filme da realizadora Susana 
Sousa Dias: ”Todos os portugueses deviam ver este filme” afirma, 
enquanto vai acompanhando [Estagiária]. R.Mq., que há momentos 
se deslocou ao piso de baixo, trouxe um pesado livro para 
próximo de si. O livro é a monografia de Chipp Kidd, designer que 
[Estagiária] desconhecia. O ateliê é, nestas situações, uma autêntica 
fonte de riqueza para sobre a história do design gráfico…
…
R.Mq., ao telefone. Rapidamente se percebe o que a irrita: “Com 
a [Chancela da Editora] isto acontece recorrentemente… Não há 
brífingue, não há nada…”
…
D.S. continua a partilhar a experiência de skimming, no Brasil, 
numa descrição apaixonada do que aconteceu do outro lado 
do Atlântico. Também ele me pergunta acerca da evolução do 
projeto, mas o seu tom é mais irónico, diferente do interesse mais 
genuíno de R.Mq. Na cave, dois estagiários vão fotografando o 
portfólio no ateliê, preparando o estúdio que se instala no piso de 
baixo. D.S. prepara textos de parede para o [Museu]. Identifico, 
no designer, alguma saturação pela tarefa rotineira e entendiante, 
mas D.S. evita comentar esse aspeto do trabalho em curso. Fala, 
isso sim, da dificuldade em trabalhar com arquitetos de gerações 
anteriores, como é o caso, e da diferença que perceciona face 
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aos arquitetos da sua idade: “Se fossem os da minha geração, 
tenho a certeza de que integrariam de raiz um designer gráfico 
para desenvolver o projeto. Aqui não. Quando ele se lembra, 
já o projeto vai longo, e isso dificulta o nosso papel. “ Fala dos 
seus tempos na [Escola de Artes], na relação que desenvolveu 
com colegas de Arquitetura que também frequentavam a UC 
de “Projeto Integrado”: “ Ainda hoje me ligam a dizer que estão 
a concorrer a um concurso e que meteram lá o meu nome. É 
completamente diferente. “
…
Os estagiários sobrem até ao primeiro piso. Duas caras novas. A 
expressão com que se dirigem a D.S. denuncia a natureza da sua 
relação:
…
— “Stôr…”, diz a rapariga. D.S. responde:
— “Já te disse que aqui não sou teu stôr.”
…
É interessante perceber esta dualidade de papéis de D.S., que 
acompanhará os designers na missão de fotografar a totalidade do 
portfólio do ateliê, um aspeto que acaba por vezes por ser relegado 
para um plano menor. Noto ser uma fase tão ou mais importante do 
projeto em design: a construção de uma memória futura, de algo que 
se construiu, que é tangível, que se materializa e que, à medida da 
passagem do tempo, vai sendo rapidamente substituída por outras 
tarefas, outros projetos… Os estagiários terão aqui a oportunidade 
de aprender a dominar as condições de fotografia em estúdio, ao 
mesmo tempo que aproveitam o tempo livre para executar outras 
tarefas concordantes. Antes da interrupção, D.S. sugeria que eu 
acompanhasse a produção da obra no Museu Machado de Castro, 
num cenário que assume repetir-se com frequência: “No trabalho 
da [Faculdade], no Estoril… Costumo ir sozinho”. Divide-se, nessas 
ocasiões, entre o trabalho do ateliê e as montagens de exposições: 
“Quando preciso, volto para fazer algo urgente e envio por mail. 
Outras vezes, levo o portátil para coisas mesmo no momento. “ 
Assume a execução de um modo individual, e não deixo de pensar 
que essa é uma tremenda mais-valia para o ateliê. 
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…
A.S. vai continuando a desenvolver a aplicação para a 
[Associação], mas percebo, conversando com a designer, que o 
seu desenvolvimento não será no ateliê. Para o efeito, recorrerão 
a uma contratualização externa. Acabo por não falar muito com 
A.S., evitando interromper o que me parece ser um trabalho mais 
técnico, na linha do que vai fazendo. 
…
Antes de sair, falo com [Estagiária]. Partilha a frustração de não 
conseguir ficar satisfeita com o processo e com a evolução do projeto. 
Fica sempre desiludida, assume. Sente que demora demasiado tempo 
e, no final, a resposta fica aquém do que tinha projetado. O seu 
desapontamento consigo mesma é evidente. De repente, são 18:15, e só 
A.S. fica no ateliê.

Sexta-feira, 22 junho 2012
Ateliê de Coimbra

Chego ao ateliê pelas 11 horas. É Sexta-feira. No piso de baixo, vejo 
A.Silva e J.C. , mas o programador prepara-se para sair do edifício. 
Na subida até ao piso de cima, reparo que o ateliê está repleto de 
gente. Todos os postos estão ocupados. Na mesa que normalmente 
ocupo, e onde estão “depositadas” as obras que vão chegando ao 
ateliê, encontro a estagiária do stôr D.S. O outro designer ocupa 
o lugar de A., embora a distância não me permita perceber qual o 
tipo de trabalho que se encontra a desenvolver. “Foram promovidos 
ao andar de cima”, diz A.S., de modo divertido. 
…
J.B. está no seu gabinete, de headphones. Não responde ao 
meu “bom dia”, nem olha para lá do computador. Sente-se 
uma atmosfera interessante, com a presença dos estagiários. É 
estimulante. Momentos depois, apercebo-me da tensão vivida entre 
J.B. e A.M., que discutem de forma veemente, levando-os à saída 
do ateliê. O motivo prende-se, tanto quanto percebo, com uma 
situação que envolve a [Editora], mas não consigo identificar a 
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totalidade do cenário. Embora com dificuldade, consigo escutar a 
troca de palavras entre ambos:
…
A — “É uma relação comercial, J.B.! Eles querem lá meter um 
designer…”
J — “Eu não dou apoio…”
A — “Pronto, ‘tá bem…”
J — “Mas qual é a tua?! Hein? Diz lá…”
…
Apesar de não conseguir perceber a totalidade da conversa, percebe-
se claramente que o foco de discórdia entre ambos reside na diferença 
das abordagens dos sócios, com conceções por vezes distintas no 
que envolve a abordagem à prática em design do ateliê. R.Mq. e D.S. 
continuam a colaborar, ignorando por completo o ruído que os 
envolvia… Parece-me impossível que não se sintam incomodados 
com todo este burburinho, num tom que se percebe exaltado… 
Os designers conversam acerca de detalhes nuns painéis para uma 
exposição, na qual D.S. auxilia R.Mq. Uma vez mais, percebe-se o 
gosto de D.S. em ajudar. 
…
Desço com [Estagiária] e D.S. até ao piso de baixo, para 
acompanhar uma sessão fotográfica. Logo que chegamos ao piso, 
o cheiro a caril invade as narinas. D.S. vai ajudando a holandesa a 
desenvolver o seu projeto para uma Agenda, da [Editora Nacional], 
muito embora a decisão já tenha sido tomada, por parte do cliente. 
O projeto servirá, dessa forma, como o trabalho mais extenso 
que [Estagiária] levará do ateliê de Coimbra, aquando o seu 
regresso à Holanda. D.S. vai recolhendo fotografias das diferentes 
composições que [Estagiária] vai criando, uma por cada mês do 
ano, composta com diferentes especiarias. O cheiro torna-se, assim, 
intenso, mas de uma forma agradável, suplantando o cheiro a 
mofo e humidade que o espaço, pelas suas condições, acaba por ir 
acumulando. 
…
Vou trocando impressões sobre equipamento de fotografia, num 
tópico sobre o qual tenho cada vez maior interesse em explorar. 
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A experiência de D.S. nesta matéria é longa, e o seu papel como 
docente na [Escola Profissional] incide precisamente na área da 
Fotografia. É espontânea a manifestação de interesse por parte de 
ambos em assumir esta vertente tangível e táctil dos projetos em 
design gráfico como o aspeto que mais os seduz. Vou assumindo 
uma posição mais pessoal e interpretativa do trabalho do ateliê, 
apontando D.S. como o designer com maior interesse neste aspeto 
do trabalho. D.S. contradiz os colegas que afirmam não dedicar mais 
tempo a trabalhar desta forma, com “a mão na massa”, por falta de 
tempo: “Isso é bullshit. As pessoas não fazem porque se habituaram 
a ir buscar imagens a bancos de imagens e pronto. É mais fácil. 
Mas não é por falta de tempo. Eu já fiz isso em vários projetos e já 
demonstrei disponibilidade em ajudar, se quiserem.” Acredito na 
genuinidade das palavras do designer. É notória a sua vontade em 
colaborar com os colegas, fazendo-o em diversas circunstâncias que 
já tive oportunidade de acompanhar. “Já fui fazer recolha de imagens 
para um projeto meu, que depois acabei por não utilizar, e J.B. 
aproveitou-as depois para um projeto dele. E também ao contrário: 
J.B. tinha uma ideia qualquer, e tinha imagens, e eu fui procurar 
recolher essas fotos para desenvolver o projeto. É disso que eu gosto!” 
A sessão fotográfica decorre enquanto conversamos sobre este aspeto 
do trabalho. Sinto que D.S. não se incomoda em cumprir partes do 
projeto, mesmo que não sejam as mais glamorosas ou “sedutoras”, as 
que vinculam o lado mais autoral do projeto. O interesse do designer 
é nas partes mais evolutivas do projeto. 
…
J.B. circula agora pelo ateliê, depois da discussão. Está visivelmente 
mais calmo. A sua proximidade condiciona a minha escrita, e 
a minha recolha de minhas notas. Consigo “fugir” à pressão do 
designer, comentando a sinestesia das imagens para o projeto de 
[Estagiária]. Mas a consciência do papel da observação hoje está 
mais ativa, dada a discussão recente. Percebo algum receio sobre o 
que fica registado, e o que fica para a memória…
…
J.B. fala com D.S. Está envolvido com a equipa, e trabalham em 
conjunto. Com D.S., vai discutindo pormenores do trabalho da 
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montagem da exposição, detalhes de alvenaria e serralharia. Estes 
conhecimentos virão, seguramente, da experiência adquirida ao 
longo dos anos, na conceção de várias exposições. 
…
O tempo passa e a hora de almoço chega rapidamente. J.B. convida-
me a acompanhá-lo à cervejaria onde normalmente almoça. “Como 
lá praticamente todos os dias” e a forma como trata a funcionária, 
já no local, denuncia isso mesmo. Ao almoço, os receios sobre a 
observação e sobre o registo evadem-se. Desaparecem. J.B. fala de 
vários aspetos que vão marcando a sua vida enquanto profissional, 
posicionando-se sempre em relação aos seus concorrentes mais 
diretos. É talvez das circunstâncias em que J.B. aborda algumas 
das suas derrotas enquanto profissional, concursos perdidos pelo 
ateliê. Fala, sem pudor, das polémicas que envolvem os diferentes 
concursos, retratando o universo do design gráfico nacional como 
um emaranhado político complexo e cheio de cadeias de interesses. 
No seu discurso, há espaço para uma homenagem a um ateliê 
nacional. No caso, refere-se ao concurso ganho pela proposta da 
Albuquerque designers para a [Escola], que acabou por nunca 
ver a luz do dia. Os episódios relatados por J.B. ilustram um país 
pouco preocupado em ver no design gráfico um instrumento capaz 
de combater a obsolescência, um dispositivo de “longa duração”. 
Por oposição, os seus relatos dão conta de um país de aparências, 
de “panache”, que valoriza a sedução e a persuasão em detrimento 
de estratégias mais duradouras de comunicação. Fala também das 
dificuldades em faturar os trabalhos, mesmo com clientes como 
[Centro].
…
— “Porque é que aquele senhor está zangado connosco?”, pergunta 
J.B. à funcionária da cervejaria, em tom satírico, dando conta da 
insatisfação que sentia face à forma exaltada como um individuo 
se manifestava, numa mesa ao fundo da sala. No decurso do 
almoço, J.B. fala do modo obsessivo como os R2 abordam a prática 
profissional, numa atitude com a qual J.B. já não se identifica: 
“Não, isso é já demais… Gostam das viagens porque podem falar 
dos projetos… Epá, já não tenho idade para isso…”. Entre outros 



299

tópicos, aborda a prática em design gráfico no ateliê, prende-se 
com o concurso do [Metro], no qual acabou por se sentir uma 
vez mais prejudicado pelo Júri… Também aqui, nem a proposta 
do ateliê nem nenhuma outra acabou por ver a luz do dia… A 
forma descomprometida como J.B. fala revela grande confiança 
no meu papel enquanto investigador. Chega mesmo a confessar as 
antipatias diferentes figuras do Design em Portugal, de docentes 
a outros profissionais. Recorda a atitude ressabiada de um colega 
docente: “Pela frente, ele elogia-me tremendamente. Mas ele é um 
filho da mãe. É frio. E está lixado comigo porque sabe que eu e a 
mulher dele andávamos metidos um com o outro.” A relação torna-
se agora absolutamente confessional…
Assim que voltamos ao ateliê, J.B. mostra-me a aplicação gerada 
para a proposta para o [Metro], elaborada por um designer que 
já não colabora no ateliê. Criada em Flash, a aplicação dá já sinais 
da sua idade, mesmo que criada há apenas 8 anos. Toda esta 
experiência revela que a criação de sistemas de identidade gráfica 
está, em Portugal, ainda na sua primeira infância. A proposta é crua, 
assumidamente modernista, mas antiobsolescente. Agora percebo 
as palavras que em tempo ouvi de A.M., materializadas pela forma 
visual daquela proposta: “Uma sinalética do metro só pode ser uma 
coisa: um ‘M’ vermelho. Está feito.”
…
À chegada ao ateliê, todos os colaboradores da empresa estão 
concentrados no piso de cima, reunidos com uma representante 
de [Empresa de Papel]. A comercial ilustra todo um conjunto 
alargado de soluções e opções para trabalhos do ateliê, numa 
relação intrínseca entre o desenvolvimento projetual e a 
componente material do trabalho.
…
Passo demasiado tempo com J.B., impedindo-me de ver o que 
ocorre no resto do ateliê. Mas este é o lado que mais me seduz 
acompanhar, esta dicotomia constante que é J.B. Acabo, por essa 
razão por estar perante duas realidades a traçar para o ateliê: 
um lado mais pessoal, intimista, próximo do líder, e um lado 
mais contemplativo das atividades do quotidiano do ateliê. O 
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isolacionismo do líder acaba por ser uma constante, no quotidiano 
da empresa, e ignorar esse aspeto seria falacioso para o retrato do 
ateliê. 
…
R.Mq., no InDesign, vai recorrendo à combinação de atalhos para 
aplicar estilos de carateres. É uma utilização altamente evoluída 
do suporte, que denuncia o conforto com que a designer utiliza a 
aplicação. 
…
[Estagiária] vai explorando imagens no Google, soluções que 
apresentem aspetos comuns com o projeto que vai construindo. 
O seu tempo é totalmente dedicado a esta tarefa, nesta fase. 
Mantém-se sentada na cadeira, procurando encontrar referentes 
para o trabalho em curso. A medida de qualidade do seu próprio 
trabalho reside perceção de qualidade do trabalho de outros 
designers. É ‘bom’ o que outros designers pensam como ‘bom’, o 
que é reconhecido pelos pares. Com a proliferação tecnológica, e 
com acesso facilitado ao trabalho de outros designers, torna-se uma 
influência tremendamente marcante para o trabalho dos designers. 
…
A tarde é, uma vez mais, intimista. Próxima de J.B. e das suas ideias. 
Uma vez mais, damos início à viagem por entre as memórias que 
compõem o seu percurso pessoal, momentos que o líder do Ateliê de 
Coimbra incorpora no DNA do ateliê que dirige. No seu discurso, há 
um constante fio condutor: o apreço do designer pelos colaboradores 
que vão passando pelo ateliê. Revela, todavia, que o que lhe interessa 
é que, passados alguns anos, os colaboradores sintam vontade em 
abandonar a empresa, dando lugar a novas gerações de designers: 
“Isso é o ideal. A malta vem, fica uns anos, e depois cria o seu próprio 
ateliê. E como ficam sempre ligados, de certa forma, ao Ateliê de 
Coimbra, a malta podia colaborar com eles depois. Interessa-me 
muito mais esse tipo de perfil do que alguém que só tem interesse 
em ficar por cá…” Sinto que este lado de J.B. é genuíno. Talvez seja 
o seu lado de professor, com verdadeiro interesse em ver os seus 
pupilos bem sucedidos: [J.M. Colaboradora], [Pedro Colaborador], 
[colaboradora freelancer]… Com [J.M. Colaboradora] sente-se uma 
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relação especial, que leva J.B. a passar algum tempo a mostrar-me o 
site da designer e a revelar os projetos. O discurso de J.B. ‘condena’ 
uma contratualização das equipas do ateliê, que acaba por dificultar a 
renovação criativa das equipas, um fluxo mais dinâmico. É também, 
naturalmente, uma posição de “patrão”, dando a entender que figuras 
como A., com um vínculo “efetivo” no ateliê, acabam por estagnar 
a prática da empresa… Mas este é um lado que romantiza a prática 
profissional em design gráfico, negligenciando o lado comercial do 
negócio e dando primazia à exploração da prática enquanto atividade 
criativa, com maior ou menor dificuldade em gerar receita. Não me 
esqueço das palavras de D.S., há já algum tempo, que dava conta do 
desprezo sentido pelo trabalho de A., um trabalho que assegurava 
muita da receita obtida pelo coletivo. 
…
A tarde passa deliciosamente depressa. Dos trabalhos de [J.M. 
Colaboradora], passando pela música de Mathew Herbert Band 
ou pelas tecnologias do “Letterpress monster”, Ian Gabb, até ao 
trabalho artístico de Anish Kapoor e à arquitetura brutalista de 
Herzog e de Meuron, onde “à primeira vista parece não haver 
arquiteto, e depois nos apercebemos que há. Há e é muito bom!” 
Esta frase de J.B. parece conter o seu manifesto para a prática 
em design gráfico. É contagiante a forma intensa como vive 
os assuntos, longe de algum “cinzentismo” ou desinteresse. Da 
sua secretária, passamos um pouco por todo o lado, sempre 
acompanhados pelo design, pela arte ou pela arquitetura. 
Londres… Madrid… À nossa volta, as dinâmicas do ateliê parecem 
agora relegadas para um plano menor de importância, para um 
registo mundano. “Agora vais escrever no teu trabalho que o chefe 
do Ateliê de Coimbra não faz nada o dia todo!”, comenta J.B., à 
saída do ateliê, mas estou longe de sentir isso. 
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Terça-feira, 26 junho 2012
Ateliê de Lisboa

No metro, em direção ao ateliê, um homem entra na carruagem. 
Com um blaser impecável, azul marinho, e utilizando um iPad 
com uma caneta digital, vai dibujando, como dizem os espanhóis. 
À primeira oportunidade que tenho, procuro perceber o que ali 
é desenhado, interessando na narrativa que o episódio promove. 
Não esperava ver um trabalho com tamanha qualidade, idêntico 
a um retrato absolutamente impressionante, como me habituei a 
ver representados os nobres de outros séculos. É assombrosa, a 
capacidade e a facilidade com que este artista consegue trabalhar 
com o suporte. Está imerso na experiência, longe de tudo e todos 
e, ainda assim, dentro da carruagem.
…
Chego ao ateliê pelas 15:30, já depois do almoço com L.A., na 
Portugália. Encontrámo-nos na rua Garrett e optei por aceder ao 
convite de L.A. para o acompanhar no almoço. Ali acabamos por 
falar sobre tudo um pouco, levando os tópicos da conversa algo 
afastados do quotidiano vivido no ateliê e da disciplina do design 
gráfico. Ainda assim, tento uma primeira abordagem, contraposta 
com um imediato “Isto hoje está mais calmo.” Percebo que essa 
é também uma forma de “mudar de assunto”, de certo modo. 
L.A. fala apenas da forma como esta oscilação o desgasta, na 
articulação de dias mais estagnados e mais turbulentos. O almoço 
para lentamente. Sem pressas. Prego no pão com batata-frita. 
Antes mesmo de ir até ao ateliê, passo na rua Augusta, para visitar 
a [Exposição]. As fotografias da exposição mentem. Nela, não 
estão latentes todas as controvérsias que foram surgindo no ateliê, 
sobretudo na relação entre [Freelancer] e J.S. Também acaba por 
não se conseguir ter uma noção concreta do tempo desenvolvido 
no projeto, das largas semanas que durou a sua preparação. Tudo 
isso acaba por estar oculto, soterrado nas camadas do trabalho 
que se apresenta. A solidez do trabalho expositivo, desenvolvido 
pelo arquiteto parceiro do ateliê, parece conseguir “reparar” o 
que parecia inevitável: a apresentação de um projeto que copia 
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a instalação do ano transato, sem nada contribuir para a sua 
reflexividade enquanto trabalho ou comissão. Num tom ténue, por 
vezes quase impercetível, escutam-se os pregões do mercado de 
peixe, aludindo ao lado emocional do visitante da exposição.
…
“Está-se bem, na Rua da Trindade.” É desta forma que R.B. dá 
início ao diálogo comigo, assinalando a minha presença. S.P. 
não é tão “recetiva”, dando conta desde cedo do seu “mau feitio” 
de hoje. Ainda assim, opto por me sentar ao seu lado, embora 
faça um esforço para não impôr a minha presença, Observando 
e registando com a salvaguardada distância. Os telefones tocam 
incessantemente. S.P. vai articulando duas tarefas: em primeiro 
lugar, vejo-a a trabalhar no InDesign, no desenvolvimento de um 
trabalho de edição de texto. Alternadamente, vai simulando de 
um modo digital o valor físico das peças que projetou, obtendo 
de imediato uma visão mais ampla/conjunta do projeto e criando 
imagens para acrescentar ao portfólio da empresa. Já no almoço, 
com L.A., comentei acerca dos esforços do ateliê para manterem 
os seus projetos devidamente organizados e catalogados. O 
designer falou-me de um equipamento/estrutura que J.S. chegou 
a comprar para a fotografia dos trabalhos do ateliê, cuja função 
servia para “agarrar” os materiais impressos (livros, revistas, etc.)
…
R.B. e R.M., num esquema relacional a que já me habituei, vão 
desenvolvendo uma proposta de identidade gráfica para uma 
Associação Regional. As opções gráficas parecem-me recorrentes, 
algumas das quais fui identificando logo no início do meu 
acompanhamento: tipografias “grotescas” condensadas, tons 
vivos, formas simples. Uma vez mais, é a dimensão da relação 
estabelecida entre ambos que acaba por ganhar preponderância 
na minha observação: R.B., que toma conta do rato utilizado pela 
designer, acaba por se posicionar lado a lado. R.M. assume uma vez 
mais uma postura passiva, em linha de conta com uma espécie de 
submissão criativa às ordens do colega. Quais as suas motivações 
para assumir um papel deste tipo, tão discordante da visão autoral 
muitos designers parecem querer assumir? Será uma estratégia da 
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sua parte que tenta rentabilizar o esforço. Acabo por fica sempre 
surpreendido pela postura adotada pela designer, de enorme 
debilidade criativa e fragilizadora do seu contributo como designer 
para o ateliê. É uma posição mais segura, como afirmava R.B., que 
não chega a testar os limites da competência da técnica, nunca 
saindo da sua área confortável de execução, como partilhou R.B. 
anteriormente.
…
Do meu lado esquerdo, E.G. vai preparando uma proposta de 
capa, redigindo um e-mail a enviar ao cliente, com linguagem 
curta e concisa. Em cima da secretária, entre o seu posto e o posto 
de R.B., marcam presença alguns elementos do costume: pincéis 
meticulosamente limpos; “leques” produzidos para as Festas da 
Cidade, que ainda vão deixando o seu rasto no ateliê; Alguns livros 
com praticamente 100 anos — catálogos tipográficos antigos. 
Diante de E.G., R.B. vai navegando pacatamente no seu iPad, dando 
conta quiçá de algum abrandamento na sua agenda de trabalhos. 
Próximo de S.P., em sobre o scanner ligado ao seu computador, 
um livro de 1932 intitulado “Maravilhas do Atlântico”, da autoria de 
Chaves Costa. Trata-se de uma coleção de poemas sobre as ilhas, 
com particular devoção aos Açores. Um presente vindo de J.S., 
seguramente.
…
Entre os designers noto, uma vez mais, pouco contacto. Embora uma 
das notas mais comuns, no diário da minha observação, este é um 
aspeto que não deixa de me surpreender. É também um dos motivos 
pelos quais vou sentido a observação cada vez mais condicionada, 
“saturada”, para todos os efeitos, e começo a sentir ter chegado a hora 
de concluir esta etapa do processo. Sinto segurança no espectro de 
relações que fui acompanhando, embora acredite ficarem muitos 
pormenores úteis para uma melhor compreensão do “retrato” feito 
ao ateliê.
…
O ambiente que se vive no estúdio é alegre. Descontraído. O calor 
também acaba por não permitir outra celeridade. No gabinete 
de L.A., hoje simultaneamente ocupado por C.R., o designer vai 
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contactando com várias capas de revistas e jornais, online, através 
dos sites coverjunkie.com e nascapas.blogspot.com. A imersão 
neste universo é praticamente total, por parte de L.A., sempre 
intrinsecamente envolvido muito mais com a componente gráfica 
propriamente dita do que com os temas que vão construíndo o 
design gráfico enquanto corpo disciplinar. S.V. vai deambulando 
pelo ateliê, descalça e de vestido verde. Brinca com a possibilidade 
de instalar uma piscina no ateliê, partilhando com os colegas 
a experiência de um trabalho anterior, em Castelo Branco, que 
acaba por permitir isso mesmo: trabalha dentro de uma piscina 
(literalmente!), atendendo telefonemas e trabalhando no portátil. 
O episódio faz lembrar “O fim de semana com o morto” (1989), de 
Ted Kotcheff, um “clássico” rapidamente identificado pela maioria 
dos elementos do ateliê. A gestora do ateliê fala também, em tom 
de brincadeira, estar perante um “drama familiar”, afirmando que 
o companheiro foi trabalhar para Idanha-a-Nova: “Encontrou 
trabalho e foi! Diz que já não volta para Lisboa, que já chega… 
Estou tramada…” A dúvida em acompanhar o marido reside na 
educação para o filho, Vinicius, acostumado com a realidade da 
capital portuguesa. Não deixo de pensar, caso a decisão de S.V. 
fosse avante, do que seria do ateliê, que conta com S.V. num papel 
absolutamente preponderante…
…
Acompanho partes do processo criativo de R.B. Sempre ao 
computador. Viaja pela net, “roubando” fragmentos de ideias, 
recolhendo imagens, readaptando materiais gráficos. A Internet 
é o começo, o meio e o fim, em muitos dos processos do ateliê. 
Enquanto habitáculo primordial de espaços criativos, o valor de 
ex nihilo nunca teve tanto sentido. Estas influências acabam por 
ser assumidas, de um ou de outro modo. A Internet poupa tempo, 
mas fica a pertinência da dúvida acerca do papel do curador neste 
processo, um tópico tão vivo nos últimos tempos. A “invasão” 
deste agente no processo criativo acaba por marcar indelevelmente 
o quotidiano do ateliê. Noto, mesmo assim, que no Ateliê de 
Lisboa se respira um equilíbrio salutar entre os recursos que se 
encontram online e os recursos analógicos, físicos e tangíveis: Os 
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livros antigos, os cartazes, os catálogos de símbolos. Tudo isto 
contribui para uma noção concreta do posicionamento do ateliê 
na História da Comunicação Visual, percebendo o valor inerente 
à produção de imagens concebidas pela equipa. O processo de 
R.B. é silencioso, pouco expansivo. A criatividade parece, uma vez 
mais, absolutamente canalizada para o trabalho, orientada para o 
projeto a cumprir. R.M., uma vez mais, na sua missão primordial: 
a preparação de imagens para o [Dpto. Cultura]. Desta vez, e-cards 
para o Facebook, anúncios de vendas dos produtos das “Festas”: 
leques, magnéticos e outros items. É absolutamente impressionante 
a forma como o Facebook “tomou conta” de outros suportes, 
afunilando a comunicação. A plataforma, seja como alternativa 
ou complemento na comunicação, viabiliza um contacto imediato 
com milhões de destinários, em potência. Pelo discurso de R.M., 
ao longo do tempo, percebo que a plataforma foi responsável pela 
redução de materiais impressos. Uma vez mais, é a velocidade da 
designer a trabalhar no InDesign que me chama a atenção. Num 
ritmo frenético, de execução/repetição, a designer vai procurando 
responder aos pedidos que lhe foram feitos. Mas sempre com um 
olhar atento de R.B.…
…
Passo o resto da tarde com L.A., a ver diferentes páginas da 
Internet, novos modelos de design editorial digital, sobretudo 
ligados à área da cultura e moda. São exemplos de discursos 
digitais de vanguarda, tecnologicamente dotados. blacknegative.
com, siteinspire.com, www.crossframed.com, editsquarterly.com 
e bookworship.com são exemplos que vou recolhendo. O designer 
tece também considerações o próprio design de interfaces e da 
interação proporcionada pelos sites. O seu olhar, uma vez mais, 
é altamente crítico, mas as opiniões que defende são coerentes e 
perspicazes. L.A., mesmo que não escreva ou leia sobre o assunto, é 
um individuo consciente do tempo em que vivemos, rapidamente 
adaptado à tecnologia que surge no contexto do ateliê. É uma 
tecnologia específica, dirigida, com códigos complexos pouco 
dominados por outros colegas que fui acompanhando, no que 
o torna talvez num dos designers mais completos do estudo. 
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L.A. rapidamente “invade” os sites, abrindo a antecâmara que 
contém o código css que lhe dá forma. É extremamente veloz. 
Paradoxalmente, utiliza um rato magic mouse da Apple, mas com 
apenas uma única funcionalidade disponível, a do clique. C.R. 
sorri, face ao curioso da situação: “Para quê um rato de 70 euros 
com funções idênticas a um rato de 3 euros?”, pergunto… L.A. 
responde-me: “é o hábito…”
…
R.M. e R.B. vão vendo favos de mel, no Google, uma metáfora 
para a imagem que vão criando para o concurso da identidade da 
organização da Beira Interior. O ambiente é bastante pacífico, no 
ateliê, esta tarde. Nota-se pela saída dos designers antes mesmo 
das 19 horas, bem mais cedo do que à normalidade a que me fui 
habituando no ateliê da capital. Até J.S., que fez uma breve incursão 
no ateliê, já não está presente. Uma vez mais, o seu traje é singular: 
camisa com estampado florido, bermudas, chinelos e mochila 
às costas, numa atitude descontraída. Vem de uma reunião com 
clientes. S.V. revelou-me que o Diretor de Arte esteve em Fátima, 
numa reunião para um novo projeto editorial para o município, 
num projeto que revela ter surgido de um modo algo inesperado: 
“Uma ex-aluna do J.S., de há uns anos, lembrou-se dele…”
… 
Passam já das 19h e só E.G. acabou por ficar no ateliê. Parece 
pouco confortável com o calor, compreensivelmente, mas 
ainda tem “umas coisas” para fazer. Também ela é das pessoas 
que mais me pergunta sobre o estudo e sobre a sua evolução… 
Sinto, desta vez, que acaba por ser uma forma de desvio, de 
partilhar o seu processo criativo. A minha presença talvez 
comece a suscitar saturação “do lado de lá”, também. Estamos 
em sintonia. Acabamos por sair do ateliê para tomar um café na 
esplanada do outro lado da rua. O café do mesmo prédio não 
é tão apetecível. A esplanada é melhor. Com o Tejo ao fundo, o 
cenário é privilegiadíssimo. Não se sente aqui o burburinho e a 
confusão do Chiado, a poucas dezenas de metros de distância. 
Os turistas que se vão aventurando pelas artérias da capital vão 
recolhendo fotografias com o Teatro da Trindade ao fundo. O 
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gelo, que acompanha o café, derrete em poucos segundos, tal é 
a intensidade do calor. 19h30, e o iphone acusa 38ºC. A conversa 
com a designer não envolve trabalho. Falamos do clima, da 
distância entre Leiria e Lisboa, de fait-divers. Fala-me da gata, 
que lhe serve de companhia. uma aquisição recente. Partilhamos 
estórias dos felinos. Pela sua descrição, vejo a casa de E.G. como 
um espaço pequeno, algures num qualquer 4.º andar de um 
prédio da cidade, sem uma única varanda. Bem-vindo a Lisboa…?

Quinta-feira, 28 junho 2012
Ateliê de Coimbra

Chego ao ateliê pelas 14:00. Assim que entro, olhando para o 
lado esquerdo, reparo uma vez mais no modo como o gestor do 
ateliê se senta: quase deitado na cadeira, com as pernas esticadas, 
sob uma ténue luz ambiente. Só mais ao final do dia é que o sol 
ilumina o piso de térreo do gabinete. Em cima, só A.B. e A.S. estão 
no ateliê, mas rapidamente se fazem acompanhar pelos colegas 
que vão chegando. O ritual do café após o almoço acaba por ser 
praticamente obrigatório. 
…
“A bateria está a dar o tilt”, afirma A.M., referindo-se ao seu estado 
de cansaço. Percebe-se, ao olhar para o gestor, a afirmação, com 
traços visíveis dessa exaustão. 
…
Na sala de reunião, [colaboradora freelancer], antiga colaboradora 
interina do ateliê vai ocupando o espaço. Noto com cada vez 
maior frequência a sua presença no ateliê. Acompanhada do seu 
portátil, [Colaboradora Freelancer] materializa pela sua presença 
física a colaboração com o ateliê, desde que regressou do Brasil. 
É nela quem acabo por identificar o novo perfil de colaborador 
do ateliê: um agente móvel, dinâmico, que não se encontra 
fisicamente agarrado no quotidiano do estúdio mas que, pela sua 
ligação construída anteriormente, domina o esquema de relações 
que ali são estabelecidas. De um modo simpático, [Colaboradora 
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Freelancer] aborda-me relativamente ao desenvolvimento do 
projeto. Todos os contactos diretos que estabeleci com a designer 
identificam-na como uma personalidade conversadora, afável e 
acessível, mas os colegas (antigos? novos?) não parecem partilhar 
as minhas impressões. Mesmo que nunca me tenham explicado 
na íntegra as razões desse descontentamento, nem R.Mq. nem 
D.S. parecem “ir à bola” com a [Colaboradora Freelancer]… 
Impressões à parte, fala-me do seu regresso a Portugal e da 
experiência adquirida como freelancer, uma realidade à qual 
parece ter-se habituado com bastante facilidade. Fala-me da 
riqueza da experiência profissional no Brasil e das oportunidades 
de trabalho que tem tido, contando com clientes nacionais e 
internacionais. No seu discurso assume também não sentir, para 
já, necessidade de trabalhar fora de casa, num ateliê improvisado 
em espaço de coworking ou mesmo montando o seu próprio 
ateliê. Refere a experiência do amigo que saiu de uma agência 
de publicidade, mas continua como freelancer a colaborar 
com a empresa, no que valida a tendência contemporânea de 
relações profissionais: “Tem o melhor dos dois mundos. Foge 
dos problemas da agência, das noitadas que às vezes fazem na 
empresa e das rotinas que tinha antes, mas trabalha num espaço 
de coworking e sente-se integrado.”
…
Hoje a equipa parece bem entrosada. R.Mq. dialoga facilmente 
com A.M., que agiliza um contacto telefónico com fornecedores, 
desbloqueando eventuais obstáculos prementes a um dos projetos 
em curso. Em seguida, A.S., R.Mq. e D.S. observam atentamente 
o ambiente de trabalho do designer. Analisam, com forte sentido 
crítico, as imagens de peças do acervo do [Museu Nacional]. No 
ateliê, a fotografia detém um papel crucial no desenrolar das suas 
atividades. A importância de contar com boas imagens dos – e para 
– os projetos não é desvalorizada, e acaba por funcionar como um 
dos eixos basilares para o trabalho da empresa. Por essa razão, a 
missão dos estagiários sob as ordens de D.S. é muito clara: recolher 
imagens para o portfólio do grupo.
…
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A.B. continua no seu canto, isolada. De um modo concentrado, 
parece deter com os seus colegas designers uma relação mais 
distante. Foram numerosas as situações em que senti esse 
isolamento do resto dos colegas, demasiadas para tomar o 
comportamento como coincidência. 
…
Na parede de giz, algumas contas de matemática denunciam 
a presença dos “mais pequenos”, provavelmente os filhos dos 
colaboradores do ateliê. Esse dinamismo multigeracional está 
presente em vários momentos do acompanhamento, variadas foram 
as ocasiões em que encontrei esquissos, contas, letras ou histórias 
nos quadros. De que modo a presença dos miúdos se envolve na 
identidade do ateliê? Este espaço, que acaba por evidenciar algum do 
“corporativismo” da empresa, tem também o lado lúdico acentuado. 
…
Apercebo-me do contacto de A.M. com J.C. Embora nem sempre 
tenha tido a oportunidade de acompanhar as relações entre ambos, 
percebo que existe um à-vontade intrínseco. Mas não deixo de 
frisar que esta relação me parece mais “equilibrada”, no sentido em 
que os papéis sociais de “patrão” e “empregado” me parecem menos 
acentuados. Talvez seja pelo facto de ser J.C. quem detém um know 
how específico, assumindo a responsabilidade pela construção dos 
projetos digitais. Terá A.M. maior receio em deixar de contar com 
o programador, mais do que com os designers? O seu tom, ainda 
assim, permanece assertivo. 
…
Desço até à cave, procurando perceber o ritmo de trabalho dos 
estagiários. A sua presença aproveita as dimensões e condições 
do espaço, onde é possível vários recursos sempre disponíveis: O 
estúdio de fotografia, “semi-improvisado”, cumpre na plenitude 
as solicitações pedidas para o trabalho. Também [Estagiária] vai 
trabalhando num projeto em desenvolvimento: a agenda, que se 
encontra a desenvolver — num projeto que surgiu no seguimento 
de uma recente encomenda ao ateliê — é visualmente rica. 
Inspirada no tema do caminho marítimo para a Índia, a designer 
vai compondo pacientemente formas tipográficas e imagens em 
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recorte stencil com o uso de especiarias, deixando o piso de baixo 
com um agradável aroma ambiente. O trabalho, embora moroso, 
parece estar a ser desenvolvido com o maior dos carinhos por parte 
da holandesa, sem grandes pressões acerca da data-limite para o 
trabalho. Ainda assim, a designer parece viver um conflito interno: 
“irrito-me porque queria que as ideias resultassem como eu as 
antecipo, como eu acho que elas devessem funcionar. Sinto que 
penso numa boa ideia, mas quando executo sinto que se calhar já 
não é uma ideia assim tão boa…”
…
O piso de baixo, repleto de vestígios projectuais de trabalhos do 
Ateliê de Coimbra, acaba por levar J.B. a discorrer sobre algumas 
das peças que ali se encontram: a vontade em adquirir um prelo, a 
história da prensa encontrada pelo pai e impecavelmente recuperada 
por um serralheiro, as placas em linóleo da marca da [Editora], 
que acabaram por não resultar. Memórias materializadas no 
ateliê. O espaço está repleto de evidências da qualidade dos seus 
colaboradores, reconhecida pelo próprio J.B. Em tom baixo, fala do 
quão importante e valiosa é a presença de D.S. no ateliê, que conhece 
inúmeros fornecedores do ateliê, desde serralheiros a empresas de 
produção de embalagem, e que acaba por ser o responsável pela 
vinda de estagiários “de fotografia” para o ateliê, cuja utilidade do 
trabalho é facilmente identificada. Para além disso, uma vez mais, 
as competências de D.S. como fotógrafo são amplamente elogiadas 
pelo líder, afirmando ter cada vez menor necessidade de recorrer à 
contratação externa de trabalhos de fotografia. 
…
A.M., J.B. e [Colaboradora Freelancer] acabam por se encontrar na 
cave, e reúnem informalmente em equipa, discutindo um projeto 
em curso: a identidade para a cafetaria do [Museu Nacional]. 
Em tom divertido, acabam por comentar que a cafetaria não 
precisava de uma nova identidade, mas sim de boa comida… 
A perceção sobre as necessidades do cliente acaba por ser um 
detalhe interessante. O problema parece, com frequência, ser mal 
identificado por parte do cliente, mas sempre assisto à “discussão 
programática” de A.M., em resposta aos pedidos do cliente. As 
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expressões de J.B. ultrapassam largamente o plano bidimensional 
da comunicação gráfica. Neste e em muitos outros projetos 
cuja evolução tenho assistido, o designer acaba por pensar a 
comunicação em espaços tridimensionais, fruto da experiência 
adquirida em projetos expositivos ou de sinalética. 
…
Com a exceção do encontro fugaz de [Colaboradora Freelancer], 
J.B. e A.M., no qual abordaram possibilidades para o projeto em 
curso (decoração cafetaria [Museu Nacional]), a cave é talvez um 
dos mais vivos sinais da experimentação que é feita no ateliê, onde 
a tentativa e o erro são ainda aceites. Subindo as escadas, entramos 
noutra atmosfera: a do negócio, a da sobrevivência, a dos clientes. 
Na cave, os limites são os da criação. 
…
Com poucas palavras, J.B. e A.B. trocam impressões sobre o 
trabalho em curso. Foi A.B. que apelou à análise do designer, que 
acaba por recorrer a expressões mais satíricas ao trabalho em 
curso: “Isso parece um trabalho do Ateliê de Lisboa. E olha que já 
devias saber que isso é um insulto!” J.B. identifica erros de elevado 
pormenor na marca a construir, como o facto de um “e” estar a 
tocar noutra palavra, um erro tipográfico tremendo naquele estilo 
tipográfico. Apesar da crítica, o diálogo entre ambos é claramente 
fluído, fácil. Falam a mesma língua. 
…
A.B. fala-me no concurso da Agenda 2013 para a [Editora 
Nacional], ganho pelo ateliê, com o grafismo da sua 
responsabilidade. Fala, no entanto, em mais uma “mudança de 
programa” por parte do cliente, que poderá trazer dificuldades 
adicionais inesperadas ao projeto: “Desenhei aquelas plantinhas 
em pequeno e agora pedem ‘originais’ daquilo em A3… Para além 
disso, querem mais desenhos. É um pedido de quem não tem 
mesmo noção do processo! E ainda para mais, não me é assim 
tão fácil criar as ilustrações que eles pedem… Pensam que estou a 
desenhar em tela ou o caraças. Vou ter que aumentar os desenhos 
para A3 e depois imprimo nesse formato… É a única hipótese.” 
…
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Uma vez mais, os momentos dentro do escritório de J.B. Conversas 
sobre livros. Sobre tipografia. O líder fala da reedição em livro de 
um texto de Durer (um projeto que se arrasta desde 2004), que 
aborda a construção das formas tipográficas. Mostra respeito pela 
garantia dos direitos de publicação da obra e revela a intenção de 
continuar a publicar sobre tipografia. Sempre, a tipografia. Sugiro 
traduzirmos os textos de Morison para publicar. J.B. aceita, com 
interesse renovado e evidente. 
…
Passo ainda algum tempo na companhia de J.B., no seu espaço 
privado, embora bastante menos que em outras ocasiões. O 
designer decide falar de um episódio “que diz muito sobre o 
universo editorial português”. Um livro de Steiner, publicado 
pela [Editora] (do amigo Vasco), seguiu para impressão numa 
das suas primeiras versões, que continha inúmeras gralhas. 
Ignorando as correções efetuadas noutros ficheiros mais recentos, 
o projeto acabou por seguir assim para o impressor, pejado de 
problemas. O livro, no entanto, esgota de forma veloz, e o erro 
passou despercebido à grande maioria dos leitores. O único reparo, 
altamente venenoso, coube a um único crítico literário, realçando 
o erro que tinha passado despercebido aos próprios intervenientes. 
… O episódio evoca uma série de memórias da prática profissional 
do próprio J.B., que incidem inevitavelmente para a relação com 
a tecnologia inerente ao processo (a não verificação das provas, 
a gravação dos ficheiros, etc. ) A experiência de J.B. é assim 
construída à base destas peripécias. O termo que usa (as ozalides) 
traz à luz todo um conjunto de perceções sobre a mutação feroz dos 
gestos quotidianos da prática profissional em design gráfico. 
…
A.S. e D.S., num diálogo rotineiro, falam de super-heróis. A relação 
entre ambos é próxima, quer física quer conceptualmente. Após 
a conversa mais ligeira, rapidamente transitam para a discussão 
do projeto em curso. Para o caso, o site do [Museu], fala de 
observações visuais feitas pelo líder, que recomenda uma maior 
contenção nos elementos gráficos do site.
…
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Falo com D.S. acerca dos projetos em curso. O designer mostra-
me no que está a trabalhar: chama-lhe “fichas técnicas de 
execução”, uma espécie de guia existente em todos os projetos 
de sinalética que o ateliê desenvolve, um registo com todas as 
especificações técnicas dos materiais desenvolvidos. Este guia 
surge como um ponto fulcral na instrução dos técnicos presentes 
nos espaços onde a sinalética será instalada, funcionando também 
como um importante registo técnico para projetos futuros. Ao 
falar dos materiais que desenvolve, D.S. recorre a uma mala, 
localizada na estante por detrás do local que ocupa, que exibe 
numa das faces a marca que comercializa os materiais para 
sinalética e ambientes. Lá dentro, amostras diversificadas de 
materiais ilustram a multiplicidade de alternativas viáveis para 
projetos do género. 
…
Próximo da secretária de A.S., J.B. encontra um desdobrável das 
Festas de Coimbra, cujo grafismo é da autoria de um designer 
conimbricense, com uma carteira vasta de projetos gráficos para o 
Município. J.B. não lhe reconhece quaisquer competências. Com 
desprezo, dirigindo-se a A.S., pergunta, num tom pesado e lento: 
“O que é que isto está aqui a fazer?” Sem esperar resposta, larga 
o quadríptico no caixote do lixo mais próximo, num gesto frio 
e algo arrogante, de absoluto desprezo para com o trabalho e as 
competências do concorrente, finalizando com um sorriso subtil de 
ironia e sarcasmo. 
…
Sento-me com A.S., procurando perceber quais as suas 
preocupações do ponto de vista da acessibilidade dos sites 
que cria. Rapidamente percebo que o universo de que falo é 
bizarro para a designer. Os conhecimentos que possui sobre essa 
matéria são praticamente inexistentes, e acabo por sentir dar 
um contributo construtivo para a consciencialização do gesto, 
num tópico frequentemente abordado no universo profissional 
que me rodeia. Este é, seguramente, um aspeto totalmente 
marginalizado no que concerne a prática em projetos digitais 
(web) desenvolvidos pelo ateliê.
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…
Passam agora poucos minutos das 18h, e decido sair do ateliê na 
companhia de A.S. e R.Mq. J.B. permanece no piso de baixo, na 
sala de reuniões. Sinto que os designers estiveram reunidos algum 
tempo, durante a tarde, mas acabei por não conseguir acompanhar 
de um modo próximo a conversa entre ambos.…
…

Sexta-feira, 29 junho 2012
Ateliê de Lisboa

Chego ao ateliê de J.S. pelas 11:15. Mesmo às 11 horas, o metro está 
repleto de gente. Amanhã é fim de semana e sente-se já o espírito 
de veraneio de muitos dos ocupantes do transporte público. 
Muitos turistas: Americanos, Alemães, Italianos… Na carruagem, 
uma senhora com 89 anos (repete algumas vezes essa condição) 
afirma preferir viajar em pé do que sentada, apesar das ofertas que 
lhe foram sendo feitas para ocupar lugares sentados, recusando 
as propostas com gentileza e sobriedade. Reclama, de um modo 
emocionado, da sua reforma, já praticamente gasta, passada apenas 
uma semana depois da sua atribuição. Denuncia as despesas 
do estado, das dívidas de Duarte Lima, advogado “assassino! 
Salafrário! Ladrão!” e Vítor Baía (antigo guarda-redes do FCP)… 
Este é o cenário…
…
O ateliê apresenta-se em pleno funcionamento. Só R.B. não está 
sentado à sua secretária, mas o computador no seu posto está 
ligado. A música ambiente, provenientes das colunas wireless do 
ateliê, vai-se confundindo com os ruídos vindos de fora: barulhos 
ensurdecedores, das obras, os carros a passar na rua… A sorte é 
que o som por vezes apazigua, felizmente…
…
R.M. vai-se debruçando sobre um livro sobre ornamentos, uma 
outra peça “vintage” do ateliê, enquanto afaga o seu cabelo. Hoje 
optou por não exibir o seu característico penteado “retro”, de cabelo 
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repuxado, ao estilo de Amy Winehouse… Nem parece a mesma… 
S.P. e E.G. vão-se entregando ao projeto, sem grandes distúrbios 
ou dispersões… [Assistente], responsável pelas questões mais 
administrativas do ateliê, também está presente, muito embora 
não deixe de notar uma vez mais que a sua interação para com 
os restantes colegas se cinja ao mínimo. Na parede do armário, 
onde tantas vezes vou notando a presença dos trabalhos em 
evolução, vejo agora poucas alterações aos trabalhos em curso, 
nomeadamente no que respeita as capas que E.G. foi compondo. 
As ilustrações para uma capa de um CD de músicas de Bossa Nova 
acabaram por ser censuradas pela pequenez do bikini no modelo 
feminino. A forma da “garota de ipanema” da capa surge agora 
discretamente coberta com um paréu, na tentativa de não ferir 
quaisquer suscetibilidades da audiência.
…
E.G., na cozinha do ateliê, vai brincando com o principal vício 
do seu líder: a Coca-Cola Zero. Deixadas um pouco por todo 
o ateliê, as Colas são já um traço indissociável da imagem que 
tenho do líder: “Bebo 3 por dia… Mais ou menos… Já foi bem 
pior! É 1 litro…” J.S. vai falando da experiência de terminar o 
ano letivo, no Porto, evidenciando já alguns sinais de saturação 
pelas viagens e pela função de docente, na qual desempenhará, 
no próximo ano letivo, pelo dobro das horas: “É um bocadinho 
degradante, ser professor… Temos que os avaliar… Não me é muito 
fácil fazer isso”. Indica que uma grande parte das aulas consiste 
na transmissão das experiências vividas no ateliê, construídas ao 
longo de décadas de aprendizagem nos projetos editoriais que 
foi tendo à sua responsabilidade. aborda, com alguma surpresa e 
desapontamento, não haver uma ligação mais eficiente entre os 
docentes da faculdade, quiçá demasiado absorvidos na burocracia 
do seu quotidiano. As alunas (“só gajas”) queixam-se sobretudo do 
facto de haver muito enfoque teórico no curso, em detrimento de 
uma visão mais prática do processo. J.S. parece surgir “acima” desta 
crítica sendo, também ele, um homem com conhecimento assente 
no universo prático, ao contrário de indivíduos como Heitor 
Alvelos, com abordagens letivas “de seca”… Sobre o ensino, J.S. 
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revela ainda aperceber-se de um conflito identitário e conceptual 
entre alunas com formação inicial em Universidades distintas. Esta 
formação, de 2.º Ciclo, “põe a lume” alguns dos “regionalismos” 
existentes na educação em design (e não só) em Portugal, 
entranhado no discurso e nas personalidades.
…
J.S. salta para a perspetiva dos projetos desenvolvidos no ateliê, para 
os quais assume pensar orientar-se com outra assertividade para 
o digital. “O print está a morrer, já sabemos isso… Embora não vá 
desaparecer. Mas este ano fizemos 300 unidades para o trabalho 
do [Artista] (Um catálogo para a [Fundação])… é pouco”. Salienta, 
nesta medida, a necessidade de ser capaz de transportar o know 
how em design editorial para o universo digital, assumindo essa 
tarefa colaborativamente, como acontece já nos casos da fotografia 
ou da edição. O trabalho para a [Câmara Municipal] acaba, por 
isso, por cair “do céu”, tal é o desinvestimento generalizado nos 
suportes impressos, funcionando quase como um contraciclo do 
que vai acontecendo nos restantes projetos. O contacto, promovido 
por uma antiga aluna de J.S., dá conta da produção de um livro 
sobre as transformações a decorrer no município, com obras e 
outras reestruturações, procurando assumir o lado mais turístico 
para o Município. Sabendo os contornos do estudo que vou 
desenvolvendo, J.S. acaba por confessar ter necessidade de alguém 
mais ligado à vertente comercial, à semelhança do que sucede 
no Ateliê de Coimbra: “Precisava de um gestor… Como eles têm 
em Coimbra… Que vendesse não só os sites, mas sobretudo os 
produtos que nós temos em livro transformados em sites…”
…
A conversa continua na outra divisão do ateliê. Dá para esquecer 
que o ateliê tem outra sala, tal é a concentração das atividades neste 
departamento. A sala secundária acaba por ter a missão (importante, 
é certo) de garantir ao líder um espaço mais recatado, ao mesmo 
tempo que permite a maior proximidade de S.V. na organização das 
suas atividades. E guarda os (muitos) livros do ateliê, naturalmente. 
J.S. é um orador nato. Percebe-se isso, episódio atrás de episódio. 
E, tal como o líder do ateliê de Coimbra, não abdica do seu lado 
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controverso, polémico: “Tive uma conversa com o diretor da 
[Instituição]… Disse-me que eu era tramado, que andava a fazer 
dumping… O ano passado fizemos a agenda para a [Instituição] e 
eu levei 3000 euros pelo trabalho. Para o próximo ano é [o Ateliê de 
Coimbra] que vai fazer… Por 3200… Antigamente, outros designers 
faziam aquilo por valores para lá dos 10.000…12.000… Mas eu 
penso ‘caramba, aquilo nem sequer tem um conteúdo muito… 
é uma agenda, e pronto’… Aqui há dias fizeram-me um cerco… 
Apanharam-me lá no Porto, dentro do carro, e tive que ouvir das 
boas! Que aquilo dá montes de trabalho… E que eu estava a fazer 
a estragar o mercado… Enfim. Eu só me ria.” J.S. não tem qualquer 
pudor em revelar os pormenores dos projetos em curso, sobretudo 
os valores atribuídos ao trabalho do ateliê: 7000 euros pelo livro 
do [Município] (“Não é nenhuma fortuna… mas é bom.”), 2000 
euros pelo catálogo de [Artista], 1500 euros mensais pela avença 
com o canal TV, 3000 euros a agenda para a [Instituição]… 527 
euros gastos por uma ilustração original de Bernardo Soares… Dou 
valor a essa franqueza de J.S., sem grandes reservas quanto ao valor 
que pede pelo trabalho. Apesar desta diferenças de posições face ao 
trabalho, J.S. não esconde a admiração que sente pelo trabalho de 
designers como Aires: “ O Aires faz cada coisa… De uma perfeição, 
de um rigor… É muito bom…” O diretor de Arte sabe que a sua 
abordagem difere do discurso mais clacissista daqueles que chama 
de “sacerdotes”. Figuras como Aires, J.B., Brandão e Cayatte, com 
primazia por um trabalho mais rigoroso e depurado, em detrimento 
da visão do design mais “agressiva” (pós-modernista?) de J.S. Há, 
no discurso de J.S., uma concreta noção do seu trabalho e da sua 
abordagem perante o projeto: “Eu sei que sou imperfeito. Há coisas 
que sei, no final, que podiam ter ficado melhor. Quando eu digo 
que faço ‘os possíveis’, ele (Aires) fica muito chocado. Ele tenta 
fazer tudo muito perfeito e eu tenho outra abordagem. É assim nos 
jornais… E eu adoro isso. É o que nos motiva e o que nos vicia, a 
possibilidade de podermos sempre fazer melhor.” A antinomia entre 
o clacissimo dos “sacerdotes” e o pragmatismo dos “rebeldes” acaba 
por estar constantemente presente, aquando o acompanhamento 
das realidades vividas em cada um dos ateliês. Mas J.S. assume a sua 
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posição, garantindo que “o design não é só ‘isso’. Não é um conjunto 
de regras ‘acima’ de nós. Somos nós. A nossa personalidade, os 
nossos gostos, os hábitos, a nossa cultura. Tudo isso é o design. É 
assim que eu vejo.”
…
Continuamos à conversa… O tempo vai passando, 
deliciosamente… J.S. fala-me, de um modo orgulhoso, como 
encontrou uma ilustração original de Bernardo Soares, pela qual 
pagou 527 euros. Lado a lado, a capa do livro e a ilustração original 
revelam alguma da obsessão de J.S., em percorrer os meandros do 
universo gráfico que vai construíndo a história do país. Falamos 
dos MAGA, explorando um trabalho recente do ateliê para o 
RITZ Club, em Lisboa. J.S. fala da admiração que sente pelo tipo 
de trabalho feito pelos designers que, embora bastante distante 
da prática que o Ateliê de Lisboa desenvolve, não deixa de ser 
uma referência para o Diretor de Arte. “Acredito que a herança 
do design português pode passar por aqui, pelas diferenças que o 
trabalho deles vão suscitando.” O trabalho é pictórico, gráfico, um 
jogo de formas e cor que, em conjunto, constroem a tipografia para 
o Hotel. Mas o cliente revelou já sentir alguma saturação da marca, 
suscitados por alguns problemas de leitura… Haverá obsolescência 
nos trabalhos dos MAGA? “Eu julgo que não. Acho que este tipo 
de trabalhos podem ser intemporais…” Voltamos à prática do 
próprio Ateliê de Lisboa, no que respeita a proposta para a [Org. 
Regional], o trabalho que R.B. e R.M. vão desenvolvendo. “Detesto 
aquilo…Foi o que seguiu para o cliente… Mas acho o trabalho uma 
seca, pouco interessante. Podia ser completamente diferente, mas 
eles (R.B. e R.M.) insistem naquilo e eu deixei passar… Preferia 
uma coisa como vi no MUDE (Uma marca de Isidro Ferrer), que 
era um “e” com pernas… Gosto muito disso. Acho que tem de 
ser por aí… Eles meteram umas transparências, e tal, mas aquele 
símbolo… enfim.” Demasiadamente modernista para o líder, a 
marca não detém alguma da personalidade “viva” que J.S. gosta de 
imprimir nos projetos do ateliê, sendo seguramente essa a razão do 
desagrado do líder.
…
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Avançamos para uma conversa mais intimista, sobre as capacidades 
da sua equipa. Antes disso, L.A. tinha entrado no ateliê, sempre 
denunciando uma atitude complexa…”Vem sempre com o 
discurso do patrão… irrita-me, isso… Acho que ele não precisava 
disso, sobretudo aqui.” Ainda assim, percebo que J.S. vê em L.A. 
um “superdesigner”, alguém com uma tremenda capacidade de 
execução para a rápida sucessão dos projetos ali desenvolvidos… 
J.S. afirma serem os homens os mais “organizados”, em contraciclo 
com o que vai percebendo noutros locais. Do ponto de vista 
puramente criativo, J.S. vê R.B., L.A. e E.G. como os três vértices 
do triângulo criativo que compõem o ateliê, deixando de fora 
os outros designers do ateliê. A sua apreciação é despojada de 
preconceitos, dizendo sem pudor o que lhe apetece: “A E.G. é a 
mais lenta, é pastelona… Não vale a pena… É assim… O L.A. e o 
R.B. são autênticas máquinas. Nunca falham.” Percebe-se que J.S. 
procura ajustar isso do ponto de vista financeiro. É com S.V. que vai 
discutindo essas matérias, com quem vai definindo uma estratégia 
mais equitativa de pagamento. Mas rapidamente volta ao perfil de 
L.A. É “difícil”, o designer. Complicado. J.S. vê no jovem alguém 
que sofre muito na sua própria pele, e afirma que “muito mais havia 
para contar.” J.S. tem uma reunião de trabalho às 13:30. Faltam 10 
minutos.
…
O almoço é na baixa, com L.A., R.B. e E.G. O sol convida mais ao 
passeio do que ao trabalho, e as ruas enchem-se de turistas, como 
sempre. “A adega dos Lombinhos”, no coração da cidade, é o local do 
nosso almoço, uma espécie de “despedida” do meu acompanhamento 
mais frequente. O “restaurante” (se é que o podemos chamar dessa 
forma) é uma autêntica tasca, bem ao estilo “tuga”. Os 3 empregados 
denotam a estrutura claramente familiar do estabelecimento, 
que conta com apenas 4 mesas. 12 lugares. O ritmo, no entanto, é 
incrivelmente veloz. As frigideiras e os tachos não param, inundando 
a rua com o cheiro a batata-frita e febras, especialidade da casa. No 
balcão, garrafas antigas de 7-up compõem a decoração do espaço, 
cujos proprietários provavelmente não reconhecem a profissão de 
“designer gráfico”. O almoço é prolongado, sem grandes pressas. 
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Afinal, hoje é sexta-feira, ainda para mais com este sol… No 
regresso, ao passearmos pela baixa, acabamos por passar numa loja 
de material estacionário para escritórios, num universo cheio de 
“goodies” para os designers… Escantilhões, letrasets, compassos… 
Acabo por comprar 2 folhas de papel químico, para que a vendedora 
não ficasse desiludida com os “turistas” da loja… 0,50 € também não 
darão para grandes coisas, mas enfim… Continuando a subida em 
direção ao Chiado, paramos na esplanada em frente ao ateliê para 
tomar café. Agora sim, conversamos, sobre as relações que J.S. vai 
estabelendo no decurso da atividade profissional do ateliê… Falam 
de Gonçalo, o ilustrador amigo de J.S., cujos processos analógicos 
acabam por ser difíceis de conciliar com a velocidade dos projetos do 
ateliê… R.B. adianta: “O trabalho é excelente, mas é complicado… Se 
for necessário alterar alguma coisa, é preciso deixar secar o óleo… É 
muito difícil, hoje. Se o trabalho não for em digital, é praticamente 
impensável… Neste tipo de trabalhos, claro…”. São quase 16h quando 
voltamos ao estúdio.
…
J.S. está de regresso ao ateliê, são agora praticamente 17 horas. 
Entra no gabinete de L.A., com quem acaba por discutir os 
materiais relacionados com a produção do próximo trabalho para 
a [Fundação]. Sinto-me dividido. A partir da mesa de reuniões, 
onde me encontro, consigo perceber a troca de opiniões entre o 
Diretor de Arte e L.A. Mas E.G. e S.P., do outro lado da sala, vão 
trabalhando de um modo verdadeiramente colaborativo, uma 
faceta que nem sempre consegui acompanhar no decurso das 
atividades do ateliê… J.S. procura o papel perfeito para a capa 
do Caderno, tentando perceber alguma referências nos catálogos 
de que dispõe no ateliê. J.S. quer “um papel como antigamente”: 
colorido, suave de um lado, rugoso do outro, mas sente dificuldades 
em encontrar referências. Mostram uma preocupação total para 
com a construção do objeto, numa obsessão que nem todos 
compreenderão. Ainda assim, percebe-se que J.S. se satura deste 
processo, talvez demasiadamente técnico para o seu gosto. “Detesto 
papéis… Isso é bom é para os Aires…”
…
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R.B. vai deambulando, num processo que acompanho. Navega 
pela net, enquanto regressa ao InDesign. Vai compondo diferentes 
propostas no software, aproveitando a estrutura verticalizada que a 
ferramenta proporciona. Em simultâneo, acaba por se desmultiplicar 
em suportes e influências… O iPad… um livro de Javier Mariscal… 
O Facebook… O processo é livre e aberto, sem restrições… A música 
ambiente, desta vez definida por S.P., é agradável… “Soy un Caballo” 
e “French Quarter” são os artistas que vão dando o tom ao ateliê, uma 
música suave, fresca…
…
São agora 18:30 em ponto. R.B. responde ao toque da campainha, 
abrindo as portas para o cliente que acaba de chegar ao estúdio. 
A receção ao cliente é rápida, com uma exposição breve do 
espaço do ateliê. Vou, com a devida distância, mesmo que 
próximo de S.P., tentando perceber do que trata a reunião, não 
tendo perguntado se podia acompanhar o encontro… Consigo 
perceber que se trata de um encontro relacionado com um projeto 
para o [Evento], com J.S. e R.B. em diálogo com o cliente, na 
qual deverão ser contextualizados os principais pressupostos 
do programa a transmitir pelo cliente. J.S. continua, bem ao seu 
estilo: camisa aos quadrados, bermudas, chinelos. Sem stress. A 
reunião decorre a meia luz, sem necessidade de ligar as luzes de 
halogénio por cima da mesa de reuniões. Vou conseguindo ouvir:

Cliente — “O nosso problema não tem tanto que ver com a 
qualidade da nossa comunicação, mas sim com a velocidade com 
que conseguimos meter a comunicação cá fora…”

Na resposta, J.S. caba por realçar a importância de uma voz única, 
potencialmente desempenhada pelo surgimento de uma figura 
do editor. O cliente realça ser mesmo essa a sua principal lacuna 
e preocupação, tendo que lidar com o “patchwork” de existirem 
vários projetos na cidade, aquando o programa enquanto capital 
europeia da cultura. A inexistência de um programa geral, aliado à 
multiplicidade de instituições envolvidas ([Fundação], [Câmara], 
etc…)
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…
J.S. — Mas mais do que os propósitos estéticos, o que tu queres aqui 
é um trabalho mais jornalístico, mais publicitário, de marketing… 
Há muitos conteúdos que tu pura e simplesmente não tens para 
aqui. Certo? (R.B. mantém-se calado, nesta fase)
Cliente — Queremos falar da dimensão da cidade enquanto fator 
de promoção e identidade da própria cidade. Queremos uma coisa 
mais abstrata do que um guia.
…
J.S. — “Instinto Editorial”… Temos aqui potencial para isso, para 
questionarmos o conteúdo editorial… A questão não é amontoar a 
informação, juntá-la. A questão é ‘questioná-la’. É isso?
Cliente — Sim. O que nos leva a escolher alguém de fora é a falta 
de tempo e de recursos. Não tempos, se calhar essa competência 
editorial. Estamos a meio do [Evento] e queremos um retrato do 
que já passou.
…
J.S. — Cabe-nos a nós a contratação de um editor, então? É 
isso? Depois a direção de arte é altamente intrusiva, mas essa é a 
nossa experiência. É isso que fazemos. É isso que querem? (…) 
O trabalho é um overview (…) Estamos de acordo que um olhar 
central é essencial para isto?
Cliente — Sim. Temos e assumimos essa dificuldade.

O cliente, aqui, expõe-se por completo, fazendo mea culpa perante 
as dificuldades e as lacunas identificadas. Fala da fotografia 
“jornalística rasca”, marcada pela pouca disponibilidade e 
capacidade criativa dos técnicos à disposição do município, mais 
preocupados em garantir registos fotográficos para memória futura 
do que propriamente seguir um registo mediante uma direção de 
arte. “Até eu fazia melhor”, indica o próprio cliente. J.S. aborda a 
experiência de um projeto anterior, com os irmãos Guerra, como 
exemplo da articulação possível no território.
…
J.S. — Estou a achar o livro anormalmente pequeno. É acidental?
Cliente — Não. É um documento intercalar. O equilíbrio tem que 
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ver com a urgência que temos em avançar com isto… Temos uma 
urgência grande neste livro…
J.S. — Já lá vamos… Gostava de falar ainda de outros aspetos… 
Este livro tem que ser deste tamanho?
Cliente — Não. Mas não pode ser aquela publicação luxuosa de 
final de projeto.
(…)
J.S. — Este projeto é lixado… Tu não tens nada, em bom rigor… 
Quer dizer, tens muita coisa, mas não é fácil juntar tudo… É 
quase um trabalho não só de edição mas também de “curadoria 
comunicacional”…
(…)
Cliente — Eu gostava muitíssimo de ver isto no final de agosto…
J.S. — É possível… Depende dos 15 dias de gráfica… O mais 
delicado é preparar o suporte, o sistema… Mas isso é uma coisa 
que sabemos fazer. É design editorial. Estás consciente de que este 
trabalho é mais do que executar um livro, graficamente…?
Cliente — Sim, trata-se de conceptualizar todo o livro…
…
S.P. sai e decido acompanhá-la. Com pena em não poder 
continuar a acompanhar a reunião, mesmo que de longe, percebi 
que a reunião acabou por ser brilhantemente conduzida por J.S., 
que acaba por “educar” o cliente acerca do valor do seu papel, 
transpondo para o lado de lá essa capacidade de análise da 
qualidade do trabalho do ateliê, sem que o próprio J.S. tenha tido 
verdadeiramente necessidade de a realçar…



Julho, 2012.
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Terça-feira, 03 julho 2012
Ateliê de Lisboa

De volta ao ateliê. Já não contava estar presente, mas J.S. 
assegurou-me que haveria reunião geral com a equipa, numa 
sessão que adianta não acontecer com a regularidade que 
gostaria. Como testemunho dessa condição excecional, parece 
haver algumas dificuldades em garantir que o encontro decorra 
como o combinado. O ateliê está repleto de gente. Na sala 
de reuniões, 3 indivíduos (da [Fundação]) ocupam o espaço, 
conversando entre si. Revêm os textos do caderno “Descobrir”, 
uma outra publicação desenvolvida pelo ateliê para o cliente. 
A revisão acontece constantemente no formato impresso, nas 
dimensões do A3. Almoço com C.R. e L.A., no H3. Juntos, 
acabamos por falar sempre de assuntos pouco relacionados com 
a realidade do ateliê, sobretudo cinema e tv. As séries, como o 
Lost ou o Fringe. Os filmes, de Ingmar Bergman, J.B. Botelho e 
Wes Anderson até a Star Wars e o Senhor dos Anéis. A cultura 
cinematográfica de ambos é extensa, sempre com um olhar 
crítico sobre a cultura visual que consomem.
…
Voltamos, já praticamente perto das 16 horas. O ateliê já está 
menos preenchido, com apenas uma pessoa da [Fundação] a rever 
os textos. R.M. vai trabalhando na [Revista], e na sua secretária 
vão-se amontoando as páginas em A3 com revisões. Finalmente, a 
publicação do município de Idanha-a-Nova vai sair. Almoça diante 
do ecrã. Uma maçã, acompanhada de bolachas com chocolate. R.B. 
parece tentar concentrar-se, depois de uma “viagem” ao youtube 
e Facebook. Recebe indicações por e-mail de J.S., o “programa” 
definido pelo Diretor de Arte condensado em um ou dois 
parágrafos de texto sobre o projeto. Uma vez mais, a folha acaba 
sempre por ser impressa (formato A4, desta vez), servindo como 
guia para o trabalho a iniciar. A partir daí, R.B. é praticamente 
transportado para um universo pejado de tecnologia, com marcas 
que fomos habituados a utilizar quase de um modo impulsivo: 
Google, iPad, Wikipedia. O seu processo criativo avança, desde 
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o início, no universo digital, sem o recurso a quaisquer outros 
suportes. R.M., por sua vez, embora também em digital, acaba 
por viajar pelas “foundries” tipográficas digitais: Emigré, House 
Ind. Curiosamente (ou não), a seleção passa sempre por encontrar 
famílias tipográficas dotadas de grande expressividade, bem 
ao jeito da filosofia que reconheço no ateliê. Próximo de si, é o 
“Método Calligraphico”, de Pinto de Mesquita (1936) que acaba por 
marcar a sua presença, funcionando como vértice de inspiração da 
prática do ateliê.
…
a reunião
A posição dos elementos do ateliê, à secretária, não denota 
qualquer tipo de hierarquia. S.V. não está presente. J.S. começa por 
afirmar a intenção de abordar os eixos fundamentais da prática 
do ateliê, revelando o sentimento de frustração (até certo ponto) 
em não conseguir concorrer aos prémios do Clube de Criativos, 
dado o desconhecimento que o ateliê detém da grande maioria das 
categorias ali premiadas. J.S. fala dessa preocupação, articulando-a 
com o posicionamento que o ateliê detém no mercado. Fala, 
portanto, da necessidade de um upgrade tecnológico, motivando 
a sua equipa a construírem um diálogo com o cliente acerca dos 
projetos a desenvolver. Denota, neste discurso, a consciência de 
uma postura crítica ante o programa, um trabalho que considera 
verdadeiramente colaborativo. Em alternativa, J.S. vê o estado atual 
dos projetos como uma defesa cómoda para o ateliê, sem desafios: 
“Alguns trabalhos estamos a fazê-los de forma preguiçosa…” 
Assume, desta forma, uma “pressão alta sobre a área criativa”, 
falando da necessidade em “ginasticar” a prática dominada pelos 
profissionais do ateliê. Essa maior agressividade que o Diretor 
de Arte pede à sua equipa tem como objetivo último os prémios, 
fatores motivacionais para a equipa e simultaneamente certificados 
de qualidade do trabalho do ateliê para os seus clientes.
…
O discurso de J.S. aponta para um redireccionamento do exercício 
profissional do ateliê com incidência na comunicação online, 
entregue aos “engenheiros e técnicos” e um campo ainda por 
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explorar por designers e diretores de arte, habituados a comunicar 
em projetos de impressão. A redução cada vez mais evidente 
das tiragens e dos volumes de produção parecem justificar 
que cada obra impressa seja acompanhada por um “parceiro” 
digital. J.S. chama-lhe “design editorial para a Web”. Existe, 
portanto, a consciência de que esse passo será fundamental para 
o ateliê, mantendo a ideia de “orgânica magra” para a empresa, 
simultaneamente um aviso e um compromisso para com os 
designers em manter a equipa com a estrutura atual. Significa, 
pela análise das suas palavras, que os designers deverão dominar 
novas linguagens para o desempenho dos seus papéis, no que 
entendo ser um processo constante de reflexão sobre o contexto 
profissional do designer. Dá, como exemplo feliz dessa aplicação, 
o site da [Bienal Ilustração], “arrancado a pulso do cliente”, mas 
com uma boa avaliação dos resultados (pelo número de visitas, 
pelos discursos dentro da comunidade, etc.) A sua mensagem 
não descura, no entanto, de colocar o conteúdo como primeira e 
máxima responsabilidade.
…
O Diretor de Arte salvaguarda no seu discurso uma mensagem 
de preocupação com a emergência de novas plataformas de 
comunicação, não menosprezando o seu papel no seio das 
comunicações. Fala em aproveitar “os amigos da casa”, como 
[Programador], com quem o Diretor de Arte diz viver “uma fase 
folclórica” de relacionamento. Percebe-se, pela expressão, que 
J.S. quererá estabelecer vínculos mais assumidos com agentes 
externos como programadores ou editores, eixos que o Diretor 
de Arte aponta como fulcrais do ponto de vista estratégico. Foca 
ainda a necessidade de recolher e apresentar o portfólio do ateliê, 
desde o dossier de papel até aos projetos mais recentes. Culpa, 
pelo abandono dessas tarefas, o cansaço que resulta dos projetos 
em curso. J.S. aparenta ter uma noção muito clara do papel do 
ateliê no cenário atual. Diz ser da responsabilidade do ateliê 
assumir o papel de estratega na passagem de uma linguagem 
específica, até aqui aplicada em papel (o design editorial e a 
direção de arte), para o suporte tecnológico, com a consciência 
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de que será necessário muito mais que cumprir “o design gráfico” 
de um determinado site. Tal processo envolverá o treino de uma 
equipa de fotógrafos e ilustradores para acompanhar e programar 
conteúdos, com a qualidade gráfica e editorial do ateliê. Um outro 
aspeto referido por J.S. prende-se com a frustração em ver alguns 
dos trabalhos “escaparem” da intervenção do ateliê: “os trabalhos 
que interessam passam por cima das nossas cabeças…”, papéis 
que acabam por ser desempenhados e assumidos por agências 
de publicidade. Aproveita o momento para realçar o trabalho 
que o ateliê tem vindo a produzir, salientando a sua eficácia e 
qualidade mesmo nos projetos mais pequenos. Numa alusão a 
algumas das experiências mais recentes, J.S. diz ser necessário 
fazer melhores escolhas, no futuro, mas reforça a necessidade de 
contratar trabalhadores em regime “freelance”, inevitável para o 
modelo de negócio que detém. Abordando essas contratações, 
J.S. fala da necessidade em escoar algumas das tarefas menos 
exigentes para técnicos com menores capacidades que a equipa do 
ateliê, “mesmo que essas sejam algumas das coisas que nos deem 
gozo fazer.” Nessa comparação, J.S. assume ter a consciência da 
diferenciação de perfis no seio do próprio ateliê, distinguindo-
os em duas categorias: perfis mais criativos (como serão os 
casos de R.B. e E.G.) e perfis mais técnicos (como S.P. e R.M.). 
L.A. acabará, nesta dicotomia, por se situar bem no centro das 
duas vertentes. Num ato de mea culpa, o Diretor de Arte fala 
da necessidade em ajustar a prática do ateliê às realidades de 
um mercado completamente fragmentado, assumindo a falta 
de agressividade comercial (a sua e, por extensão, a do ateliê) 
e as dificuldades na organização dos trabalhos: “Em muitos 
trabalhos, devíamos ser mais germânicos”. Não deixa, no entanto, 
de pedir aos seus colaboradores que assumam papéis mais 
autoritários nos projetos, dispensando-o de pormenores que 
considera pouco relevantes: “se o trabalho estiver a correr bem, 
eu não quero saber.” Identifico, nesta medida, uma ampliação das 
responsabilidades exigidas aos designers do ateliê, que deverão 
(também eles) assumir com outra pujança os papéis de direção de 
arte no decurso dos projetos. Conclui, assumindo a necessidade 
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de terem que trabalhar mais para ganhar o mesmo, e vendo como 
positiva a manutenção do cenário atual que se vive no ateliê.
…
Saio do ateliê pelas 18:00, bem mais cedo que o que se tornou 
habitual. É estranho sair com o dia tão aberto, mas a missão de hoje 
ficou cumprida: acompanhar a reunião de J.S. com a sua equipa 
permitiu-me ter contacto com uma abordagem mais definida 
das preocupações e perspetivas adiantadas pelo líder em relação 
ao ateliê, num cenário económico dotado de grandes desafios. 
A reunião acabou por decorrer praticamente sem interrupções, 
tornando a sessão numa espécie de comunicado, em jeito de 
monólogo, de J.S. para com a sua equipa. Com o discurso focado 
para as novas tecnologias, realçando o papel que o site de [Bienal 
Ilustração] desempenhou nesta relação, percebe-se que os desafios 
do ateliê em aplicar o seu know how ao universo digital dependerão, 
em grande medida, do estabelecimento de novas relações com 
agentes situados fora do ateliê. O que resultará de um processo 
como esse?

Quinta-feira, 05 julho 2012
Ateliê de Coimbra

Chego ao ateliê pelas 14:15, e praticamente todos estão a trabalhar. 
Uma vez mais, dada a licença de parto, A. está ausente. No seu 
lugar, um dos estagiários vai trabalhando nalgumas imagens do 
portfólio do ateliê, uma vez mais combinando as necessidades da 
empresa com a sua evolução profissional. Na mesa que me habituei 
a ocupar, o outro estagiário, uma rapariga, está já plenamente 
instalada, cumprindo funções semelhantes. Um portátil e uma 
mesa digitalizadora. Equipamento de topo. 
…
O ambiente está interessante. É dinâmico e efusivo. A quantidade 
de pessoas, em constante circulação, ajuda a ter essa perceção 
do ambiente. Acredito que os estagiários cumprem também um 
importante papel nesta matéria. A sua presença parece conferir 
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ao ateliê uma atmosfera de ensino/aprendizagem que contribui 
positivamente na dinâmica do ateliê. No piso de baixo, à mesa 
de reuniões. A.Silva, A.M. e uma cara que não identifico vão 
discutindo pormenores sobre um trabalho em curso. Torna-
se difícil conseguir acompanhar todos estes momentos. Na 
impossibilidade de estar em todo o lado, procuro acompanhar o que 
me vai parecendo ser mais relevante, embora sinta por vezes que 
acabo por perder episódios interessantes. Volto ao andar de cima. 
…
A.B. parece bem disposta. No nosso último encontro, A.B. estava 
a alguns dias de defender o seu projeto de doutoramento e, por 
isso, visivelmente apreensiva. “Correu bem” responde-me, quando 
lhe pergunto acerca do encontro. Fala-me do nervosismo sentido 
aquando as questões colocadas pelo júri e do stresse motivado por 
estar perante um painel com arquitetos. “É estranho, porque para 
eles não parece haver 2. º modernismo”, diz J.B., que acompanhou 
a defesa da designer do Ateliê de Coimbra. “Para nós, existe um 
primeiro modernismo, com as vanguardas de início do século, e 
um 2. º modernismo, com a chegada do Estilo Internacional.” A 
expressão acaba por lançar J.B. em busca de confirmação teórica 
da sua afirmação, aproveitando a biblioteca do ateliê e o meggs 
history of graphic design, encontrando em Ernst Keller a figura 
primordial desse movimento modernista de 2a geração, referência 
para figuras como Max Bill, etc.
…
A presença de [Estagiária], no ateliê também ajuda a esclarecer 
uma situação: referindo-me ao movimento “de stijl”, J.B. 
rapidamente corrige afirmando ser DE STIJL (style) a forma 
correta da enunciação do movimento: “nunca ouvi ninguém 
em Portugal dizer isso corretamente. Eu próprio dizia mal, até 
que falei com o holandês que me corrigiu.” [Estagiária] valida a 
opinião do líder, e o ateliê rapidamente continua na execução dos 
seus afazeres quotidianos. 
…
Sento-me na mesa a que me acostumei apoderar, mesmo que o 
espaço acabe por ser menor. Ali, consigo ter uma boa perceção das 
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atividades de todos, no piso I. A.M. pergunta a D.S. qual o ponto 
de situação dos seus trabalhos. O designer responde-lhe ser um 
assunto do qual gostava de falar com o gestor, e ambos afastam-se 
da área comum dos designers, chegando mesmo a sair das portas 
do ateliê. Acabo por sentir este afastamento algo estranho. Percebo, 
de um modo evidente, a intenção de ambos em conversar longe 
dos olhares e ouvidos do resto da equipa. Um outro aspeto salta a 
vista na relação entre ambos: os papéis de empregado e patrão são 
constantemente assumidos. Não parece haver espaço para outro tipo 
de papéis sociais, na postura de ambos. 
…
A.M. sobe novamente até ao piso de cima, algum tempo depois da 
sua conversa com D.S. Divertidamente, comenta que “ninguém 
resolve os problemas nesta casa…Daa-se…” no quadro, acaba por 
resolver num ápice a equação que continuava há já algum tempo 
sem resposta: 100+200+400 = ?
…
O ambiente hoje é algo mais descontraído e animado. Se por 
vezes senti alguma tensão no quotidiano que se vivia na empresa, 
o ambiente de hoje parece ligeiramente mais ‘amigável’ que em 
situações anteriores. A.M. aborda J.B. e D.S. sobre a evolução de 
um novo projeto, desenvolvido em parceria com [colaboradora 
freelancer], localizada no Porto. Ao telefone, A.M. contextualiza o 
cliente sobre esta forma de operacionalizar as tarefas do projeto, 
que uma vez mais confirma a tendência de outsourcing para 
algumas componentes de trabalho do ateliê. Neste aspeto, a relação 
com [colaboradora freelancer], uma anterior colaboradora do ateliê, 
parece sair fortalecida, e a sua presença física na cidade do Porto 
surge como uma vantagem, assumindo-se como uma extensão da 
dinâmica do ateliê. 
…
Dentro do ateliê, o barulho das obras torna-se praticamente 
ensurdecedor. Parece chegar de todo o lado, e é inevitável assinalar 
a sua presença. Alguns designers aproveitam uma vez mais para 
usar os headphones como fuga a este ruído exterior. A imersão no 
projeto serve de fundamento para esta forma de trabalho. Ao longo 
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da minha presença no Ateliê de Coimbra, os únicos apontamentos 
sonoros (música ambiente) vieram, de um modo muito esporádico, 
do computador de J.B., e o cenário de hoje não é exceção. 
…
D.S. vai construindo o catálogo da [Exposição]. curiosamente, 
é D.S. e não R.Mq. (que desenvolveu os materiais gráficos para 
a Exposição) a assumir o catálogo, certamente uma orientação 
de A.M. na gestão dos projetos. D.S., ao longo do processo, vai 
trabalhando com o recurso a uma folha de papel, medindo-a uma 
e outra vez com uma régua, testando e simulando as dimensões do 
objeto a produzir. Esta experiência de simulação do objeto na sua 
forma final acaba por funcionar, para D.S., como um importante 
teste. Só deste modo se sente que D.S. domina por completo a 
noção de escala utilizada, por mais fidedigno que as dimensões no 
seu ecrã sejam. 
…
Torna-se difícil, uma vez mais, conseguir redigir as notas no 
próprio contexto do ateliê. As necessidades de observação parecem 
ganhar preponderância sobre a transcrição imediata do que vejo, 
tais são as solicitações a que estou sujeito. Por esse motivo, acabo 
por decidir escrever mais tarde os registos do dia, procurando 
guardar para o final do dia essa atividade. também J.B. acaba 
por não me facilitar a tarefa de redação das notas. A sua posição, 
demasiadamente próxima da mesa que ocupo, inibe-me. 
…
Consigo ter agora, horas depois da presença no Ateliê de Coimbra, 
uma noção mais reflexiva dos momentos que passei no ateliê, 
hoje. Ao longo da tarde, numa modalidade de “olhar largo”, J.B. 
acabou por conseguir não só tecer as suas críticas aos trabalhos 
em curso, mas também foi fazendo fluir o seu discurso, sempre 
mordaz e acutilante. Num aproveitamento da minha presença, 
J.B. transmite o que pensa sobre a profissão no contexto nacional, 
e noto a tendência para desacreditar moralmente alguns dos seus 
mais diretos competidores, partilhando episódios de anos anteriores 
(com particular incidência nos anos 90), preenchidos por antipatias 
comuns ou jogos de interesse. J.B. não se coibe de enunciar nomes: 



334

Aires, Modesto, Cayatte. Figuras do panorama nacional dos ateliês 
de design gráfico. Também do lado das organizações, as referências 
vão sendo feitas, agentes que acabaram por compactuar com 
‘movimentações’ menos éticas. Nesta medida, J.B. parece cumprir 
um apanágio simples: “o inimigo do meu inimigo meu amigo é”. 
De um modo satírico, o discurso do líder do Ateliê de Coimbra 
evidencia uma profunda satisfação em compartilhar peripécias 
menos felizes dos seus concorrentes. Outra das vertentes do 
discurso de J.B. prende-se com a crítica profissional a designers 
com o qual o diretor criativo não sente afinidade, com particular 
incidência nos projetos de J.S. Afirma, ciente do meu percurso 
enquanto investigador, não respeitar o trabalho de J.S. como 
designer, acusando-o de haver ‘coisas que ele não sabe’. Realça, 
no entanto, as suas qualidades enquanto Diretor de Arte. Outra 
nota no discurso de J.B. é a forma como menospreza as conquistas 
dos seus adversários diretos. J.B. afirma não valorizar os prémios 
recentemente atribuídos aos seus concorrentes: “nós já concorremos 
2 anos (aos Red Dot Awards) e ganhámos 5 prémios. Nunca mais 
concorremos. Já está.” Curioso é, também, perceber que nem o 
próprio J.B. fica isento do seu olhar crítico. O repúdio por trabalhos 
antigos (“Esse trabalho ficou uma merda…” ou “não percebia nada 
disso nessa altura”) é uma estratégia frequentemente utilizada como 
forma de autoanálise. Acredito que esse vincado olhar crítico que o 
designer incide sobre si mesmo acaba por ajudar ao seu crescimento 
enquanto profissional, mas no seu registo oral acaba por ganhar 
preponderância o sentido de orgulho no trabalho desenvolvido e nas 
relações profissionais que vai tecendo. Um caso paradigmático, que 
presenciei hoje mesmo, relatava a sua relação com Vasco, o amigo de 
várias décadas que detém a [Editora]: “Houve alturas em que toda 
a gente chateava o Vasco para fazer capas para a [Editora]… até de 
borla faziam trabalhos… E o Vasco dizia-lhes: ‘não’…” J.B. conta o 
episódio com um tom de regozijo bem patente. 
…
Quando questionado acerca da validade dos prémios, cuja 
inscrição é cobrada ao ateliê (em quantias avultadas), J.B. afirma 
não ver problemas nesse processo. O que os designers pagam, 
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entende, é o certificado de qualidade e competência inerentes ao 
galardão, que pode ou não ser conquistado. 
…
A prática do ateliê parece-me, hoje, distante dessa realidade 
recente dos galardões, não pela qualidade do trabalho mas 
pelo ambiente que se vive no estúdio. Ainda assim, coloca-
se em evidência a energia positiva que se vive no ateliê: o 
entrosamento entre R.Mq. e [Estagiária], que regressará 
à Holanda em menos de 1 mês; a boa disposição de A.B., 
notoriamente mais descontraída, num estado de espírito que 
associo à defesa recente do seu projeto de investigação. Também 
D.S., motivado pela presença dos estagiários, e A.S. (cuja ligação 
ao ateliê parece ter sido estendida) parecem bem dispostos.
…
A.S., embora não domine por completo o software, é a única 
designer no ateliê que trabalha com o After Effects, o software de 
animação de vídeo. Por forma a conseguir dar resposta a questões 
mais prementes, A.S. acaba por recorrer a sites de tutoriais como 
o “Creative Cow”, um importante apoio no trabalho da designer. 
D.S., por sua vez, vai desenvolvendo o catálogo da [Exposição], que 
foi decorrendo no [Museu]. Num primeiro momento, apercebo-
me da técnica utilizada por D.S. no desenvolvimento do projeto: 
não obstante o elevando pendor tecnológico do processo (com o 
uso constante do InDesign e Photoshop, apenas para dar algumas 
pistas de contextualização do projeto), D.S. não dispensa uma folha 
A4 na qual vai desenhando diversas grelhas e medidas do projeto 
em evolução; num segundo instante, acabo por me recordar que 
foi R.Mq. quem desenvolveu o trabalho expositivo, e não deixo de 
achar estranho que seja D.S. a continuar o trabalho (no momento 
do acompanhamento). Só mais tarde, é R.Mq. quem me confidencia 
que A.M. reorganizou o mapa de trabalhos do ateliê para que este 
projeto fosse desenvolvido por D.S., numa estratégia para proteger 
A.B. de uma carga de trabalhos mais extensa. 
…
Enquanto trabalham, os designers vão discutindo entre si, e 
envolvendo-me na conversa, acerca de pormenores relacionados 
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com a evolução da tecnologia vetorial, nomeadamente no que 
concerne a comparação entre os programas Freehand e Illustrator. 
Uma vez mais, são os designers a colocar esta comparação como 
eixo central dos seus diálogos no ateliê. Entre outros assuntos, as 
principais dificuldades sentidas na migração entre os 2 softwares são 
um ponto nevrálgico da comparação, bem como na exportação e 
compatibilidade dos trabalhos desenvolvidos no sistema mais antigo, 
e transportados para o sistema mais recente. Aqui, designers como 
A.S. e [Estagiária] não participam na conversa, muito provavelmente 
por já não terem desenvolvido trabalho no programa mais antigo. 
…
Perante a dificuldade em gerir atalhos do InDesign, A.B. pede a 
D.S. que a ajude a reconfigurar as definições anteriores da aplicação 
com a qual trabalha. Sinto que a relação dos designers com a 
tecnologia acaba por ser curiosa e dicotómica: se, por um lado, 
a profissão detém níveis bastante exigentes de conhecimentos 
informáticos, técnicas e controlo de pré-impressão, preparação 
de ficheiros para arte final, etc, por outro lado, alguns designers 
acabam por se situar num pólo bastante longíquo desta realidade 
multifacetada de cooperação com o aparato tecnológico, como é o 
caso de A.B., nesta circunstância.
…
São 18:30 e despeço-me de A.M. Explico, num discurso conciso e sem 
adiantar grandes detalhes, como se processarão as fases seguintes do 
estudo, no qual já não estarei presente com tamanha frequência no 
ateliê. Procuro, do mesmo modo, perceber pelo seu ponto de vista 
o ponto de situação do ateliê. O tom de voz utilizado transporta, 
mesmo que se as palavras não o fizessem, o peso da situação e do 
contexto vivido entre portas: “Isto está mal. “, afirma, de um modo 
sorumbático. Despeço-me, com o “até breve” mais simpático que 
consegui, e saio das portas do ateliê na companhia de R.Mq.
…
São 21:10. Enquanto aguardo pelo expresso das 22h, procuro 
recolher as notas do dia no ateliê. O último dia que acompanhei em 
profundidade, e a partir do seu interior. Só agora consigo voltar às 
notas, após ter passado as últimas 2:30 a conversar com R.Mq., uma 
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das designers do ateliê, no café onde várias vezes almocei.
[…]Pelo seu olhar interpretativo, as atitudes do ateliê acabam por 
ser uma manifestação direta da capacidade (ou vontade) de gestão 
do próprio A.M. “O ateliê está feito mais à imagem de A.M., do que 
do próprio J.B., não R.Mq.?”, pergunto, sem grandes rodeios. “Sem 
dúvida. “ responde ela de imediato. […] o desânimo generalizado 
pela forma controladora e pouco estimulante com que alguns clientes 
acabam por condicionar a prática quotidiana; as dificuldades em 
lidar com essas emoções e, diariamente, procurar encontrar resposta 
anímica para fazer face a estes desafios. Imagino, em simultâneo, e 
mesmo que R.Mq. não o assuma diretamente, que o seu olhar criativo 
também acabe por ficar condicionado perante esta crua realidade 
a que tem vindo a ser sujeita, e que agora acaba por desvendar. 
Outro dos aspetos que R.Mq. aborda é a forma intimidativa como o 
Manymoon, a plataforma de gestão de tempos do ateliê, a intimida. 
Os sucessivos e-mails e alertas emitidos pelo software acabam hoje 
por funcionar não só como ‘spam’, mas também como um sistema 
punitivo, que avisa de modo castrador o que ficou pendente, mesmo 
que já nada dependa da ação da designer. Muito longe, portanto, do 
seu propósito inicial, de gestor e regulamentador. Perante tamanha 
imposição e quantificação métrica das suas atividades, R.Mq. parece 
não fazer mais do que “desligar” dessa vertente, num sistema que 
assume não perceber já para que serve.
… 
O discurso de R.Mq., embora profundamente desanimado, não 
esquece a visão dos sócios na gestão do ateliê, compreendendo 
também o seu lado. R.Mq. é a primeira a assumir, mesmo sem que 
a pergunta venha do meu lado, que o cenário atual para o ateliê se 
afigure complicado para encontrar uma eventual solução. Talvez 
como um mecanismo de autodefesa, evoca memórias de outros 
tempos que viveu no ateliê, mas a esperança que noto na sua voz 
está já bastante enterrada: esperança num ateliê mais aguerrido, 
com capacidade e inteligência para fazer face aos desafios, com 
espírito de coletivo e vontade combativa de contrariar as hipóteses. 
Mas nesta fase, nada disso acontece. Talvez no futuro. Não deixo de 
sentir que, mais cedo ou mais tarde, o ateliê ver-se-á forçado à sua 
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transformação, desmembrando-se enquanto grupo e recorrendo a 
colaborações externas para dar continuidade às suas funções, funções 
essas ainda hoje integradas no espaço físico do ateliê que perderá, 
nesse cenário, a sua influência sobre o trabalho coletivo. Sente-se 
que esta ideia de trabalho colaborativo não é senão um mito, no caso 
do Ateliê de Coimbra. A resposta aos projetos é feita de um modo 
praticamente individualizado, com o gestor e o líder projetual a 
estabelecer alguns (poucos) pontos de contacto. Aos sócios do ateliê 
caberá, então, tomar decisões. Também este cenário parece dar razão 
ao que A.M. me confessava no primeiro contacto, logo em janeiro, 
acerca da não existência de uma filosofia muito concreta para o ateliê. 
Talvez numa tentativa de aligeirar a conversa, percebendo a angústia 
vivida por R.Mq. nesta fase em que trabalha no ateliê, partilhei com 
a designer algumas das condições do acompanhamento que fui 
fazendo em ambos os ateliês e das perceções que fui construindo 
acerca dos seus líderes. Este acaba também por ser um ato catárquico 
que surge sob a forma de fecho de ciclo, estabelecendo-se como um 
marco no percurso que fui fazendo.
… 
Fugindo dos tópicos, já a conversa passava para lá das duas horas, 
R.Mq. acaba por partilhar comigo alguns dos seus interesses que, 
embora não diretamente relacionados com a sua prática, acabam 
por me permitir compreender melhor o que a motiva: as danças, 
os amigos, as viagens. Indubitavelmente, o perfil de R.Mq. é o de 
um indivíduo que privilegia a viagem, o contacto com outros, 
de outras culturas. A sua personalidade e os seus ideais políticos 
de esquerda permitem compreender ainda melhor o desencanto 
que sente com a sua situação, acusando na pele o saturar de 
uma relação com um diretor criativo ambíguo. J.B., se assume 
um comportamento arrogante em determinados instantes, é o 
primeiro e principal crítico do trabalho que desenvolve. Sinto 
que a convivência com o líder poderá nem sempre ser fácil, mas 
o seu perfil detém o potencial necessário para que nunca surjam 
momentos entediantes. Com J.B. não existem zonas cinzentas: ou 
se é a favor ou se é contra.





Fotografias dos lugares.
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Coimbra, 27 novembro 2012
Entrevista a A.M., Gestor e Sócio do ateliê de Coimbra.
Local: cervejaria próxima do ateliê.

(Entrevistador explica a natureza e a estrutura da 
entrevista)

Vamos começar pela tua relação com o líder 
criativo, especificamente. Tu, neste ateliê, és 
também um líder…Como é que descreves a tua 
relação com o J.B.?
Epá… eu acho que é uma relação sui generis… é capaz 
de ser das… das dimensões da empresa menos pleanea-
da a priori. Isto é, há muitos procedimentos na empresa 
que foram fruto de um plano, isto é… identificar uma 
necessidade ou qualquer coisa do género e depois, das 
duas, uma: ou se faz alguma pesquisa e se percebe 
como é que os outros tentaram resolver essas questões 
ou por ensaio, tentativa e erro, em que adotámos  um 
procedimento ou algo do género. Esta relação da gestão 
do escritório, quer dizer… da gestão da empresa… 
tem algumas regras não explícitas, que no fundo se 
foram formando ao longo do tempo, mas é muito mais 
do domínio de uma… quer dizer… de uma relação 
interpessoal… aliás, acho que é um bocado o reflexo 
de como a empresa surge. Eu e o J.B. cruzamo-nos um 
bocado por acaso, e é daquelas coisas que funciona… 
começámos a funcionar bem e a priori…é curioso 
porque a priori, se tu me descrevesses o J.B. e, prova-
velmente, vice-versa… e me perguntasses se este é o 
tipo de perfil de pessoa com quem tu estarias frequente-
mente, provavelmente eu estranharia… não que eu não 
me reveja, ou que haja alguma coisa na personalidade 
do J.B. que eu não goste, não é nada disso… mas é um 
percurso tão diferente… de facto, há aqui uma química 
de trabalho que provavelmente tem a ver como muitas 
outras coisas de relações humanas, em que as coisas não 
são propriamente… epá, as coisas funcionam. Há ali um 
entendimento… e acho que há aqui um respeito mútuo, 
que depois foi clarificado em termos de fronteiras, 
mas… quer dizer, há questões… há regras no fundo 
que estão… que já estão implementadas e testadas ao 
longo dos anos… coisas básicas, por exemplo… a última 
decisão acerca de questões de design ou de questões de 
projeto … a última palavra é do J.B.. Quer dizer… eu 
tenho liberdade para interferir e para dar opinião, mas a 
última palavra é do J.B., sempre. Aliás… não só do J.B. 
como da maior parte dos designers. Ainda ontem à noite 
estava às 11 da noite a trabalhar com a Ana Soares, que 
é a mais nova da equipa, e um colaboradora externa, que 
está a colaborar connosco aí num projeto, e estávamos 
numa discussão sobre a linguagem a adotar  numa 
infografia de um mapa, e eu tinha uma opinião, elas 
tinham outra… eu não as consegui convencer, elas não 

me conseguiram convencer a mim, epá… e aí, para mim 
é muito simples. Elas é que são as designers, desde que 
respondam ao Programa e ao pressuposto do cliente, a 
opção final é delas… Essa relação com o J.B., no fundo 
é uma relação muito pouco formalizada em termos de 
regras, ou de procedimentos… existem algumas normas 
que quase que estão implícitas… tudo o que tenha a ver 
com decisões financeiras, a última palavra é minha… 
mas obviamente o J.B. tem opinião e pode emiti-la… 
é uma relação curiosa, quer dizer… eu nunca parei 
para refletir  muito e eu acho que é daquelas coisas 
que até tenho um bocado de receio de sobreanalisá-la, 
porque funciona, epá… e não me interessa… se calhar, 
eventualmente numa fase mais adiantada, em jeito de 
reflexão, terei curiosidade em perceber a dinâmica da 
coisa. Epá, funciona… e eu acho que isso é das coisas 
mais importantes numa empresa, seja de design, seja de 
outra área… é a equipa. E é como é que ela funciona… 
porque depois se a equipa encaixa e joga, epá… mais 
facilmente ultrapassa… é uma relação às vezes tensa, 
porque… eu acho que também tem a ver com a natureza 
da atividade. As próprias questões que nós temos que 
fazer, muitas vezes geram conflitos de interesses… 
estamos a falar em termos de… os designers, clara-
mente, têm uma grande… embora eu defenda, e sempre 
disse isto publicamente, que o design seja uma prestação 
de um serviço. Não é uma atividade  artística… há, 
claramente… todas as profissões provavelmente sentem 
isso, mas eu acho que com particular incidência no 
design e nalgumas outras profissões adjacentes, há uma 
grande dose de necessidade de realização profissional 
e, se calhar, até, se quiseres, de afirmação autoral dos 
designers. Isso desde logo é um terreno muito fértil para 
conflitos de interesses… Com Programas de clientes, 
com necessidades de viabilidade financeira…

Com egos, também…  
Com egos, sim, mas eu acho…

Isto na perspetiva  da autoria…
Sim, quer dizer… eu acho que a partir de um certo 
nível de maturidade, essa questão se resolve mais 
facilmente. Eu acho que essa questão dos egos só 
assumem maior incidência se houver um baixo nível… 
não me parece que o conflito maior seja aí. É é muitas 
vezes uma questão do tipo de trabalho que se quer 
fazer, do tipo de trabalho que o mercado precisa, os 
meios que o mercado disponibiliza para fazer esse tipo 
de trabalhos e os meios que nós gostaríamos de ter… 
ou que os designers gostariam de ter para fazer esse 
trabalho. Porque às vezes também é uma falsa ques-
tão, porque vai-se a ver e muitas vezes não é por causa 
de não terem as condições ou os meios à disposição 
que deixam de fazer esses trabalhos. Ah… mas é uma 
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relação que funciona, que tem momentos de tensão… 
mas que eu acho que é uma tensão necessária numa 
empresa. Porque essa… esse constante… discussão e 
validação de opções é que faz com que o caminho se 
vá fazendo. Eu não tenho dúvidas nenhumas de que, 
se eu não tivesse esse peso do J.B.… o J.B. muitas 
vezes, mais do que um diretor  criativo… ele é um di-
retor  criativo… mas eu muitas vezes descrevo-o como 
um controlador de qualidade… ou seja, aquilo que os 
ingleses chamam de beacon, um farol… muitas vezes 
o J.B. tem ali uma função fundamental na empresa, 
que é garantir… é muito fácil, porque eu estou muito 
exposto ao dia a dia… à pressão do cliente, às exi-
gências de prazos, etc… e é muito fácil, perante essa 
pressão diária e esse desgaste, começar a facilitar. 
Facilitar no sentido negativo de… enfim, ser pouco 
exigente com o nosso trabalho… embora eu tente não 
o fazer, mas acontece. A pressão pode ir nesse sentido. 
E o J.B. consegue manter ali uma exigência de qua-
lidade mas tendo em consideração que não podemos 
viver num castelo isolado do mercado. E essa tensão é 
muito útil para a empresa. Mas é uma relação curiosa. 
Eu acho que essa relação é das coisas mais importan-
tes da empresa.

De certa forma, têm perfis… dirias que são opos-
tos mas que acabam por se atrair?
Eu acho que estou demasiado no meio disso para estar 
a qualificar essa coisa… acho que esse é o tipo de 
análise que alguém de fora… claramente temos ques-
tões, temos traços de personalidade muito divergentes, 
nalgumas coisas… mas que eu acho que são muito 
importantes nalgumas coisas… por outro lado, acho 
que temos uma partilha de alguma coisa que são fun-
damentais, e são essenciais… aos dois, dar um enorme 
gozo fazer… acho que esse é um dos segredos porque 
isto funciona bem. É o gozo de desenvolver projetos 
… de partir de um plano de intenções, de executar e 
de obter resultados… e isso por exemplo, eu acho que 
partilhamos isso. Quer um, quer o outro, retira uma 
grande satisfação disso. Mas depois há uma série de 
outras coisas… desde formas de estar na vida, etc, em 
que somos muito diferentes. Mas não diferentes no 
ponto de antagónico. Não há aqui nenhum antagonis-
mo de eu não me rever de todo nele ou vice-versa…

Talvez aí não funcionasse de todo… 
Não sei. Tenho alguma dificuldade em ser tão… eu acho 
que não, que não preciso… a não ser que haja aqui um 
choque… A não ser que haja aqui uma agressão muito 
forte a questões… a valores essenciais meus, não sinto 
que essas questões que sejam mais secundárias em rela-
ção a estilos de vida ou opções deixariam de fazer com 
que as relações não funcionassem… não sei…

Há pouco falavas do J.B. como uma espécie 
de farol… visto de um olhar de dentro, em que 
medida os trabalhos do ateliê refletem  a perso-
nalidade do J.B.? 
Eu tenho alguma dificuldade em falar desse processo 
dentro do ateliê de Coimbra, porque para falar disso 
acho que é preciso alguns termos de comparação… e 
para isso, era preciso conhecer a realidade de outros 
ateliês. Daquilo que eu conheço, é essencialmente 
através de relatos… das revistas, dos livros… não tenho 
vivência, em primeira mão… embora tenha já estado 
em alguns ateliês, mas de uma forma muito esporádica. 
Mas não tenho noção de como é que os outros ateliês 
funcionam. Conheço alguns ateliês que funcionam 
muito no regime de que o diretor  criativo define quase 
um plano, ao milímetro, dos projetos, e depois tem 
uma equipa que executa. Aqui no ateliê de Coimbra 
não funciona tanto assim. O J.B. não é determinista em 
termos de soluções. O J.B. adota  muito mais um estilo 
de direção  criativa de seleção  e orientação. Ou seja, 
há uma grande dose de liberdade para os diferentes de-
signers dentro da empresa. Os projetos  da empresa são 
distribuídos à medida que vão entrando… são distribuí-
dos normalmente por mim, eventualmente consultando 
o J.B. sobre compatibilidades de perfis, de competências 
e necessidades do projeto … muitas vezes há um grande 
fator, e se calhar… em plano de igualdade com esse 
perfil de competências e disponibilidade para o projeto, 
vem a questão da disponibilidade em cada momento do 
plano de trabalhos… porque tem a ver também com os 
projetos  que as pessoas têm em mãos… os trabalhos 
são distribuídos por entre os diferentes designers e o 
J.B., a priori, não costuma impôr grandes soluções. É à 
medida que o trabalho se desenvolve que ele vai orien-
tando… eliminando possibilidades e abrindo outras 
possibilidades… e portanto, eu diria que a influência 
do J.B. se manifesta mais nesse sentido… mas quer 
dizer… não é uma coisa muito cunhada. Eu acho que ele 
acaba é por influenciar a expressão dos designers, e não 
determiná-la.

Falaste de momentos de tensão, que reconheces 
também terem uma função positiva no seio do 
ateliê… como é que a personalidade do J.B. te 
afeta  no dia a dia? Essa relação que desenvolves 
com o J.B. é marcada porque etapas? É efusiva, é 
combativa, é mais dialogal?
A empresa passou várias fases. No início… claramente 
eu noto uma diferença. Já tenho algumas dificuldades 
em me lembrar, mas há momentos em que ficaram muito 
fortes… claramente passámos aqui momentos de vários 
estágios. Houve um estágio inicial que foi de um enor-
míssimo entusiasmo e paixão, em que… esta empresa 
começa quase por ser uma atividade  extracurricular 
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… depois é que se vai formalizando. E como atividade  
extracurricular, que acabou, aliás, quer na minha vida, 
quer na do J.B., por assumir preponderância em relação 
a tudo o resto… o J.B., na altura em que nós come-
çámos na empresa era técnico superior no Museu de 
Antropologia, eu um estudante de Eletrotecnia … e este 
hobby acaba por crescer, crescer e relegar essas outras 
atividades  para segundo plano, e aliás… nem eu nem 
ele já temos sequer contactos com essas áreas… portan-
to, havia aí um grande entusiasmo e passávamos muito 
tempo juntos. Também havia disponibilidade pessoal… 
eu não era casado, não tinha filhos… portanto, estáva-
mos muito tempo juntos e permanentemente a discutir 
isto… e à medida que as coisas foram evoluindo, quer 
em termos de maturidade quer em termos também de 
outras questões sociais individuais, obviamente que esse 
espaço foi sendo menor e a relação se foi alterando… 
mantém-se entusiasmo, quer dizer… é por fases. Eu 
acho que obviamente agora há uma dimensão… também 
a partir do momento em que temos oito ou nove pessoas 
a nosso cargo, que temos uma série de responsabilida-
des não só com essas pessoas mas também com uma 
carteira de clientes que já está connosco há uma série 
de anos… há uma dimensão mais formal nos negócios 
e na responsabilidade que tem o seu custo… deixa de 
ser aquele entusiasmo de uma empresa que nasce e tudo 
é possível… mas continua a haver muito entusiasmo… 
e há momentos de confrontação que eu acho que, na 
maior parte das vezes, nascem mais do exterior do que 
propriamente do interior. Nascem de contextos de stress, 
de dificuldade… mas genericamente…

Não parte de dentro, portanto? 
Raramente… não são questões que eu acho que sejam 
intrínsecas… eu acho que são muito determinadas pelas 
circunstâncias… e um dos problemas muitas vezes é a 
falta de… quase sempre, isto reduz-se à questão da co-
municação. Quando as coisas eventualmente não estão 
a funcionar da forma mais fluida e mais entusiástica, 
eu… quase sempre, a explicação está na comunicação. 
Isto é… ou é porque corresponde a um período em que 
não temos fisicamente tempo para discutir e refletir, 
e acertar estratégias… porque havendo esse espaço, 
invariavelmente as coisas ultrapassam-se… agora, há 
momentos em que seja por as agendas pessoais andarem 
tão intensas, seja por momentos de picos de trabalho 
no ateliê de Coimbra, que nós tentamos evitar, mas 
que às vezes são inevitáveis… quando temos clientes 
de vários anos da empresa, que nos lançam desafios 
em simultâneo, e que nós temos a noção de que temos 
que agarrar essas oportunidades, porque são momen-
tos críticos para empresa… e depois muitas vezes a 
comunicação… mas mesmo aí nós implementamos, e eu 
tive o cuidado de implementar alguns mecanismos para 

facilitar isso… por exemplo, questões básicas… não 
temos propriamente reuniões formais de trabalho, mas 
eu faço questão de almoçar pelo menos uma ou duas 
vezes, fora do escritório, com o J.B.… muitas vezes com 
um registo… aliás, frequentemente, sem agenda. Epá… 
porque essa conversa um bocado informal… e se houver 
alguma coisa que está a angustiar quer um, quer o outro, 
na empresa… algum projeto  em particular ou alguma 
preocupação em particular, isso naturalmente vai surgir 
nessa conversa. Epá, porque estamos ali uma hora e 
meia ou duas… e, portanto, se há ali alguma coisa que 
nos está a angustiar… e não é só isso, mesmo questões 
do foro pessoal, que afetam  imenso o trabalho, também 
é ali que são explicadas. Isso é extremamente impor-
tante. E eu percebi, a dada altura, quando a empresa foi 
crescendo e formalizando, percebi que alguma coisa não 
estava a funcionar e percebi porquê. Porque tínhamos 
perdido aquele espaço de convívio extratrabalho, que 
havia antes… porque eu agora saio ao fim da tarde e 
tenho que ir buscar os miúdos… à noite já não consigo 
sair e ir tomar um café com ele… esse espaço de uma 
certa informalidade é absolutamente fundamental.

Consegues identificar os valores e a filosofia que 
há para o trabalho do ateliê? Imagino que o teu 
contributo para isso seja também importante… 
filosofia do ponto de vista da prática profissional 
mas também do ponto de vista criativo… 
Consegues elencar esses princípios?
Houve alturas em que nós chegámos a pensar em redigir 
um manifesto da empresa, formal… muitos fizeram 
isso e dá-me um enorme prazer ler alguns manifestos… 
ainda agora há pouco tempo estava a ler o manifesto do 
Massimo Vignelli… e acho que isso é muito impor-
tante. Eu acho que é muito importante nas empresas, 
terem uma noção muito clara… e das pessoas, do que 
é que são, do que é que querem fazer e de como é que 
querem fazer. Já tenho algumas dúvidas em que isso seja 
escrito em pedra de forma muito rígida, e por isso é que 
nunca demos esse passo. Já falámos muito sobre isso e 
discutimos muito isso. Essas conversas informais de que 
eu falei muitas vezes são em torno disso… em torno de 
definir um bocadinho fronteiras… de percebermos, de 
confrontarmos um com o outro… o que é que estamos 
dispostos a fazer, com quem é que estamos dispostos a 
fazer, com quem é que estamos dispostos a trabalhar, 
como é que estamos dispostos a trabalhar… só que estas 
coisas também vão… não são… há fronteiras que são 
absolutamente claras para nós e definidas, há outras que 
são nuances… nós tínhamos muito pouco conhecimento 
sobre vida empreS.V.al e existia, também, à mistura, 
algumas ideias pré-concebidas ou até preconceitos 
acerca da atividade  empreS.V.al… e à medida em que 
nos vamos envolvendo e percebendo como é que as 
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coisas funcionam, a nossa opinião também muda… o 
discurso… eu acho que aí até se nota mais no discurso 
do J.B., quer dizer… que hoje em dia tem um discurso, 
sem deixar de ter essa preocupação como designer, 
muito mais consciente do lado empreS.V.al destas coi-
sas do que no início… inclusivamente havia quase uma 
rejeição… ‘não quero saber disso’… as coisas estão 
interligadas… em termos de filosofia… (pausa longa)… 
eu se calhar volto aí a essa questão… ela existe… já 
há muito tempo que… eu acho que a nossa forma de 
trabalhar já está de tal maneira imbuida no nosso dia a 
dia que eu até me esqueço da…

De quais são os princípios…? 
É que essa é uma questão… houve um grande inves-
timento nos primeiros anos do ateliê de Coimbra em 
definir questões como essa… definir processos de 
trabalho, definir… enfim, procedimentos… e depois 
isso foi de tal maneira incorporado no dia a dia da 
empresa, e assumido por toda a gente, que não estamos 
constantemente a voltar aí… acho que essa cultura 
empreS.V.al já está muito enraízada… há questões, 
vamos lá a ver… uma das máximas que nós tínhamos 
definido, ou elencado, não de forma explícita, mas 
implícita no início da empresa que era… nós temos 
que ser competentes e profissionais e, se assim formos, 
será fácil trabalhar com qualquer pessoa. Ora aí está 
uma daquelas coisas que parece que faz sentido… 
‘sim, senhora’… e percebemos, ao fim de dois ou três 
anos, que era um enormíssimo disparate, isto… esta 
é uma área que não é um fornecimento de um serviço 
parametrizado, ou técnico, em que baste ser profis-
sional, competente e cordial, e é garantia de sucesso 
de um projeto. Percebemos rapidamente que esta é 
uma atividade  que vive e depende muito da empatia 
entre atores. Neste caso aqui, entre equipa de design e 
cliente. Isto é… pode ser dos designers mais qualifica-
dos do mundo… competentes, sérios, honestos… pode 
ser dos clientes mais bem intencionados, profissionais, 
honestos e reconhecedor do trabalho do designer… 
mas se não houver uma empatia… uma partilha de 
projeto, é muito difícil dar resultados. Não estou a dizer 
que não tenhamos já conseguido trabalhar com clientes 
em que não havia uma enorme empatia, mas em que 
se conseguiu estabelecer ali uma base de trabalho 
suficientemente decente para levar um projeto  a bom 
porto,  mas claramente os melhores projetos  resul-
tam quando essa empatia existe. O que é que é essa 
empatia, como se descreve em pormenor é difícil… 
lá está, mais uma vez, é uma coisa um bocadinho… 
provavelmente, alguém com capacidade de análise 
disso conseguia parametrizá-la e descrevê-la muito 
sucintamente… tem, desde logo, a ver com o respeito 
mútuo pela atividade  dos dois, tem obviamente a ver 

com… quer o cliente perceber e valorizar o trabalho 
do designer, não só em termos de conceção  gráfica 
mas também enquanto pensador estratégico, enquanto 
elemento… que não é aquele elemento que chega no fi-
nal de um projeto  e o embeleza… que faz parte… que 
participa numa fase de estratégia, de posicionamento… 
e vice-versa… o designer, ou a equipa de design, saber 
respeitar o cliente, percebendo que o cliente muito 
provavelmente percebe muito mais do negócio dele 
do que nós e que muitos dos contributos do cliente, ou 
todos os contributos do cliente, são fundamentais e são 
para ser ouvidos e levados em consideração. Isto desde 
logo é uma questão de empatia… e depois há aqui uma 
dimensão pessoal, quer dizer… porque é que nós nos 
damos bem com algumas pessoas mais do que outras… 
porque é que nos aproximamos mais de uns e gostamos 
mais de estar com uns do que com outros… há aí uma 
dimensão de personalidades, e lá está… essa é clara-
mente uma questão: nós procuramos e já percebemos… 
e não forçamos, lá está… essa é uma das filosofias da 
empresa… evitamos forçar relacionamentos de traba-
lho quando percebemos que correm riscos… e aliás já 
nos tem custado… às vezes a mim custa-me mais que 
ao J.B., porque tenho a preocupação, também, de sus-
tentabilidade financeira… de perceber que há projetos  
que estão a vir no nosso caminho e que eu provavel-
mente tenho que os recusar porque percebo a priori 
que não estão reunidas as condições para que aquilo 
seja um sucesso… e portanto, a prazo, iriam prejudicar 
muito mais a empresa… mesmo que eu conseguisse 
ali fechar um contrato e faturar, iríamos provavelmen-
te sair dali com muitas mazelas e com muito menos 
vontade e ânimo de volta no dia seguinte… iríamos 
muito provavelmente ficar com alguém que não seria 
um bom embaixador do nome do ateliê de Coimbra no 
mercado… e portanto, às vezes são essas decisões… 
essa é claramente uma das questões…

Gostaria que tentássemos definir as 
características ideais para um líder criativo. 
Para ti, que competências deve assumir um líder 
ideal? Competências essas que o J.B. pode ou 
não ter…
Eu nunca pensei nas coisas nesses termos. Porque… 
uma das coisas que me dá gozo, como gestor, e 
se calhar é a coisa que mais prazer me dá é gerir 
pessoas… gerir pessoas, em torno de projetos, em 
torno de causas… a minha abordagem, quer aqui, 
quer noutras atividades  em que eu tenho trabalhado 
em equipa, eu não… eu sei que isso será um erro, 
provavelmente… nunca refleti  muito sobre isso. Sei 
que provavelmente que a teoria nos dirá ‘ok, vamos 
definir aqui um projeto  empreS.V.al… vamos identi-
ficar as necessidades e o tipo de competências de que 
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nós necessitamos, e depois vamos preencher esses 
lugares com as pessoas com os melhores perfis’… eu 
faço isso, a partir de certo ponto, no ateliê de Coim-
bra… nós, neste momento, se precisarmos de alguém 
para um posto específico, vou fazer esse exercício… 
vou pensar ‘ok, estão a crescer os projetos  na área 
digital’… e fizemos isso recentemente com o J.B. 
Cunha… ‘claramente precisamos aqui de competên-
cias nesta área… qual é o perfil de características de 
competências técnicas que a pessoa tem que ter, mas 
também qual é o perfil’… e isso é uma questão igual-
mente importante… ‘de personalidade e de capaci-
dade de trabalho em equipa que tem que ter‘ e depois 
vamos à procura de alguém… nesses casos de, diga-
mos… nesses lugares que eu diria mais que estão ao 
mesmo nível, como é o J.B., eu não fiz propriamente 
esse exercício, de dizer… ‘epá, eu preciso de montar 
uma empresa de design e portanto vou à procura de 
um complemento de um designer… de um diretor  
criativo que tem que ter estas características… eu 
acho que aí nasce ao contrário. Aí, há uma química, 
há algo que acontece… e a partir daí trabalhamos… 
se calhar esta analogia pode ser mal interpretada, 
mas é um bocadinho como na vida familiar… nós 
não escolhemos uma parceira… e depois vamos à 
procura dela… (risos)… acontece primeiro algo… e 
portanto, eu não vejo essas coisas por aí… ‘epá, se o 
J.B.… bom, bom, era se o J.B. tivesse mais estas ca-
racterísticas e menos outras’… com certeza, há coisas 
que… pode haver questões que momentaneamente ir-
ritam ou outras que são surpreendentes, mas eu penso 
nesses termos… podemos fazer esse exercício, mas aí 
teria que me distanciar e pensar um pouco. Então… 
‘agora, se tivesses que fazer uma conferência ou uma 
comunicação sobre aqueles que são os traços mais 
importantes para um diretor  criativo’… não o tenho 
na cabeça, mas há coisas que para mim são óbvias. 
Tem que ser alguém com uma paixão muito grande 
por aquilo que faz, obviamente… tem que gostar de 
fazer… aquele gozo de que eu falava há bocado… de 
fazer algo, de partir de um plano, de uma ideia, e de a 
executar e de a levar até ao fim, acho que isso é muito 
importante…

Não pode ser um utópico total?
Pelo menos nesta área… eu acho que essa é que é a 
grande função do designer, que é… a capacidade de 
executar projetos  num contexto de condicionantes… 
eu acho que isso é que define o trabalho de um desig-
ner, no essencial. Quer dizer… se, por absurdo, os de-
signers não tivessem limitações programáticas, de or-
çamento, de prazos… não seria design. Design… fazer 
Projeto … é exatamente  isso, é resolver problemas… 
e resolver problemas num contexto de condicionantes. 

E aliás, é curioso ver que quando os designers até têm 
um programa mais ou menos aberto… situações de 
projeto  pro bono, que não há uma pressão de prazo 
ou, muitas vezes até, de exigência do cliente… nós, nos 
projetos  pro bono, aceitamos o programa do cliente, 
mas não nos sentimos obrigados à validação do cliente, 
quer dizer… depois o cliente também pode adotar  
ou não o resultado do nosso projeto … há aqui uma 
grande liberdade, mesmo em termos de prazos… quer 
dizer, dentro de uma razoabilidade, não nos impomos 
prazos muito restritos… é curioso ver que os… isto 
seguramente é válido para os milhares de designers 
com quem eu já trabalhei… não havendo essas restri-
ções, eles sentem essa necessidade de as criar. Criam 
restrições autoimpostas … porque eu acho que isso faz 
parte do projeto … porque senão provavelmente cai no 
domínio da criação artística… já nem me lembro qual 
era a pergunta…

Sobre o líder ideal…  a questão vinha neste 
sentido… falavas de um papel de beacon… 
gostavas que o J.B. fosse mais assertivo ou não 
sentes essa capacidade como relevante para 
um ideal de líder?
Não, quer dizer… para mim não faz muito sentido 
discutir essa pergunta… não gostava nem deixava de 
gostar… ele é assim… não, eu acho que um bom líder 
tem que ser alguém que influencia positivamente as 
outras pessoas…

Que lhes dá espaço, ou margem de atuação …?
Que as influencia positivamente… quer dizer… que 
permite que as pessoas consigam cumprir o seu po-
tencial o melhor possível… o que é que isto quer dizer 
em termos práticos… pode ser através da motivação, 
pode ser através do exemplo… mas no fundo isso é 
válido para um diretor  criativo e para um gestor. Um 
bom gestor… muitas vezes como é que eu vejo o meu 
trabalho? E no fundo o do J.B. é capaz de não ser mui-
to diferente, mas numa outra área… o meu trabalho, 
no essencial, para além de garantir a sustentabilidade 
deste organismo, que é a empresa, é facilitar as condi-
ções para que as pessoas façam o seu melhor. A minha 
missão no dia a dia é essa. E o J.B. é um bocado a 
mesma coisa… claro que eu, num sentido organizacio-
nal e das condições físicas, etc, do trabalho, e o J.B. 
provavelmente num contexto mais do desenvolvimento 
do projeto … mas um líder ideal, e nesse sentido líder, 
não um diretor  criativo. Um diretor  criativo é alguém 
que, de facto, consegue fazer isso: dar as condições às 
pessoas para elas exercerem o seu melhor potencial. 
Claro que tem que ser alguém que é deve perceber 
daquilo que faz, porque não deixa de ser um mentor… 
tem que ser alguém que… diria que é isso… eu não 
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vejo as questões ‘eu gostaria que’… eu não vejo as 
relações dessa maneira. Eu acho que essa seria uma 
insistência muito dolorosa… nós estarmos permanen-
temente a pensar ‘eu gostava que a minha mulher ou o 
meu sócio’…

Seria um exercício masoquista, talvez?
É, é um exercício masoquista.

O objetivo  é perceber quais são, aos vossos 
olhos, as características para um líder ideal de 
um ateliê…
Eu posso dizer uma coisa que admiro muito no J.B.… 
e provavelmente por reconhecer que eu muitas vezes 
não consigo fazer isso… que é uma certa capacidade 
de, no meio do ruído, das pressões, das influên-
cias, não perder de vista o que é importante para a 
qualidade final do projeto … eu acho que isso é uma 
qualidade extraordinária que o J.B. tem. Porque é 
muito difícil… com os prazos a apertar… com quatro 
opções em cima da mesa, mas que não é nenhuma 
daquelas… ter a presença de espírito para dizer ‘epá, 
está bem… eu sei isso tudo… mas não é por aqui… 
e portanto vamos dar um passo atrás, porque o que 
pretende é aquilo’… isso às vezes cria momentos de 
tensão para um gestor de projeto  ou um gestor de 
empresa como eu… ‘pois, pá… mas já tivemos que 
trabalhar nisto há não sei quanto tempo… temos que 
fechar este processo até não sei quando’… provavel-
mente se me fizeres essa pergunta num dia desses… 
(risos)… eu vou-te dizer que ‘gostava que este tipo 
fosse mais tolerante e simplificasse as coisas’… mas, 
a prazo, e em retrospetiva, isso é fundamental… se 
eu fosse… se esses meus desejos, nesses momentos, 
fossem concretizados, a empresa seguramente não 
seria o que é e teria um nível muito mais… essa 
questão é muito importante. E muitas vezes eu faço 
questão, e acho que vice-versa… muitas vezes eu faço 
questão de reservar o J.B. nalguns desses processos, 
precisamente para ele ter esse distanciamento, essa 
reserva… de intervenção nos momentos críticos, e vi-
ce-versa. Há muitos processos que ele também lidera, 
em que ele intencionalmente não me envolve… ou, 
por outra… não é não me envolve no sentido de me 
desligar, mas é que… nós protegemo-nos um bocado 
um ao outro. Isso é muito importante.

Isso funcionará também por serem duas pes-
soas e não uma a concentrar tudo isso?
Exatamente … e há uma confiança… isso é fundamen-
tal. Há aqui uma confiança mútua inabalável… não 
preciso de conferir o que é que o J.B. faz e vice-versa. 
Sei que o assunto que lhe está delegado está bem dele-
gado, e vice-versa. Isso é fundamental.

Vamos falar um pouco da tua relação com os 
designers, com os criativos. Como descreves essa 
relação? Já falámos um pouco da relação com 
o líder… como é que é, no meio dessas tensões, 
nessa necessidade de gestão, o dia a dia?
Eu tenho uma dupla função no ateliê de Coimbra, no 
fundo. Sou… faço a gestão geral da empresa, em ter-
mos genéricos, e acabo por fazer grande parte da ges-
tão de projeto … ou, diria, gestão comercial, digamos 
assim… angariação e entrada de clientes e projetos, 
no ateliê de Coimbra. Portanto, há aqui duas dimen-
sões. Enquanto gestor da empresa, não é uma gestão 
exclusivamente dirigida aos acionistas, no sentido… 
como a maior parte das empresas, em que as empresas 
existem basicamente para… quer dizer… para realizar 
proveitos para os seus acionistas… obviamente tem 
uma grande componente disso, porque as empresas 
são isso…as empresas existem para… o seu fim não 
é dar emprego… o seu fim é gerarem proveito para os 
acionistas. Há uma grande componente disso, mas há 
aqui uma grande componente de lifestyle business… 
é uma das… há imensas desvantagens, mas é uma 
das vantagens, é termos a nossa própria empresa, 
quer dizer… permite-nos tomar algumas opções que, 
provavelmente, a trabalhar por conta de outrem, isso 
provavelmente não será possível… isso permite-me, 
em questões muito básicas… não estou a falar de 
coisas nada complicadas… em coisas básicas, como 
ao nível da vida familiar, permite-me almoçar três 
vezes por semana com os meus filhos… permite-me 
ter… a relação com os designers… portanto, nessa 
dimensão, a empresa… a gestão dos designers não se 
coloca muito… eu tenho muito mais uma preocupação 
de contratar as pessoas que são mais necessárias em 
cada momento para a empresa. Como gestor comercial 
e de projeto, a relação é muito simples, está muito 
bem definida. Nós não temos accounts, nem gosto da 
palavra account… aliás, há um bom artigo que eu uma 
vez li, sobre esta questão do account vs project ma-
nager… vs o gestor de projeto … nós inclinamo-nos 
mais para esta segunda, quer dizer… porque tradicio-
nalmente é aquilo… as palavras valem o que valem… 
eu estou a dizer é aquilo que tradicionalmente está 
associado a cada uma destas palavras. Tradicional-
mente, o account é alguém… é o interlocutor com um 
cliente e, basicamente, todas as decisões importantes 
para o projeto  são tomadas em reuniões de account 
com o cliente e, digamos, que a equipa criativa ou o 
designer dentro da casa se limita, depois, à execução 
das decisões que estão feitas. Nós não nos revemos, 
de todo, aí, nisso… porque estamos a ver o designer 
como mero executante de uma atividade  técnica. E, 
de facto, até a função mais importante do designer 
é a sua capacidade de pensamento estratégico, que 
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em Portugal não é muito desenvolvida… aliás, há 
um outro artigo muito interessante que li há pouco 
tempo, que é… the designer: hand, heart and head… 
portanto, as três dimensões do designer… e essa é… 
muitas vezes, a intervenção mais importante que um 
designer, ou um ateliê de design, pode ter num projeto, 
é a de questionar o Programa do cliente… muito mais 
do que, até, a sua própria execução… muitas vezes… a 
mera… o mero questionar da forma como o problema 
é apresentado pelo cliente é a intervenção mais impor-
tante, porque aponta logo para a solução… e depois é 
quase uma questão de óbvia.

Faz as perguntas certas?   
Faz as perguntas certas, apresenta a necessidade de 
uma outra forma, que faz o cliente pensar… é muito 
difícil, todos nós fazemos isso… eu tenho dificuldade 
em criticar os clientes porque eu faço isso quando 
também vou contratar serviços a outros… eu, muitas 
vezes… quando vou contratar serviços profissiona-
lizados, já vou quase… é difícil não pensar logo na 
solução. É difícil nós irmos ter com alguém… mesmo 
quando vamos ao médico, quase que vamos ao médi-
co pedir um medicamento já específico… porque já 
achamos que sabemos qual é a solução… temos uma 
grande dificuldade… e isso é válido também para os 
clientes de design… eles muitas vezes chegam-nos 
com um pedido de solução, e não muitas vezes com 
uma formulação de problema… a minha relação com 
os designers… primeiro, eu quero que os designers 
estejam… lá está, mais uma vez é permitir que eles 
realizem da melhor forma possível o seu potencial… 
e, portanto, isso passa por filtrar uma grande dose 
de trabalho desnecessário… ou seja, todo o contacto 
inicial, é muito raro… num primeiro contacto, com 
um novo cliente, eu envolver designers… porquê? 
Porque primeiro há uma grande taxa de projetos  que 
nem sequer vão para a frente… ou de clientes que se 
calhar não encaixam na tal empatia de que falámos 
há pouco… ou que não há condições reunidas e por-
tanto não faz sentido estar a expor os designers dessa 
forma. Há aqui uma primeira reunião, um primeiro 
contacto, que eu faço enquanto gestor comercial, 
de perceber o perfil do cliente, de perceber se as 
necessidades… porque muitas vezes há clientes que 
vêm ter connosco a pedir trabalho que eu reconheço 
que nós não temos competências para fazer… (a 
entrevista é interrompida por uma chamada 
telefónica…)

[…] lá está, isto para mim também é útil, porque é 
aquele espaço reflexivo… às vezes é preciso essa exi-
gência do exterior para…

Falemos da relação entre os designers e o líder 
criativo? Já falámos da tua relação com os 
designers…
Sim, mas só para terminar aí nesse espaço, com os 
designers… o meu papel aí é muito um papel de reunir 
e passar a informação sobre os projetos  que têm que 
executar… de uma forma… o mais factual e o mais 
estruturada possível… quer dizer, limpar o lixo… mas 
também não apontar soluções. Obviamente que tento 
incluir… sou eu que passo os projetos  quase todos e, 
seguramente, os projetos  mais importantes, aos desig-
ners… passo a informação recolhida… passo informa-
ção importante sobre, por exemplo… questões funda-
mentais: preferências subjetivas  dos clientes. Porque 
há essa dimensão. Muitas vezes, quando há uma 
organização que tem uma necessidade de design e de 
comunicação, há um problema real a considerar. Mas 
há uma outra dimensão que é… essa empresa, essa or-
ganização, tem uma cultura, tem uma personalidade. E, 
portanto, a solução de design tem não só que responder 
a um problema concreto e real de comunicação, como 
tem… não tem que corresponder, mas tem que ter em 
consideração a expectativa do outro lado. Não estou 
a dizer que tem que ir de encontro a ela, aliás… antes 
pelo contrário… muitas vezes é preciso desafiá-la. E 
eu… aliás, desenvolvemos inclusivamente ferramentas 
e formulários muito orientados dessa maneira, mas 
que não são no sentido de ‘é preciso fazer isto’… não 
há uma indicação… há uma tentativa de explicação… 
lá está, de formular o problema, o melhor possível 
e muitas vezes, mesmo essa questão da formulação 
final, quando já estamos nessa fase aí o designer já está 
envolvido e ainda participa numa dessas reuniões antes 
do projeto  de conceção  gráfica, entre aspas… como eu 
digo, essa fase de definição de problema é tão ou mais 
importante que o resto… porque é definidora de tudo o 
resto… a execução…

É um subproduto?
Não é desvalorizar a execução… é assim… se o plano, 
se o projeto  for bom, a execução… só tem que se ser 
competente… e daí a importância do diretor  criati-
vo… nós, no design, temos tendência a valorizar… 
não é só em Portugal… a valorizar a execução e não 
tanto… é curioso perceber que a aiga, há muito pouco 
tempo alterou a filosofia dos concursos de design… 
que eram, até ao ano passado ou há dois anos, muito 
orientados para o resultado final, muito valorizados 
com base na dimensão estética, etc, e eles desde o ano 
passado que o principal concurso deles agora se cha-
ma Justified… e em que eles pretendem, obviamente, 
sem descurar o lado… essa dimensão estética… de-
fendem uma análise sobre… quer dizer, de que forma 
é que aquele projeto  de design resolveu o problema, 
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de que forma é que envolveu os stakeholders todos… 
por acaso tenho estado a acompanhar e eles têm esta-
do a divulgar os primeiros vencedores desse concurso 
e a forma como os mostram já não é uma galeria de 
imagens bonitas… há uma grande componente de 
texto, de contextualização: qual era o problema, quais 
foram as dificuldades, qual foi a nossa abordagem… e 
de facto acho que isso é que é design… esse é que é o 
lado importante do design…

Voltando um pouco à questão, como é que vês a 
relação entre os designers e o J.B.?
Varia muito. Quer dizer… mais uma vez, há aqui uma 
dimensão de empatia entre as pessoas, que é funda-
mental… esta coisa não se resolve com pessoas com-
petentes e profissionais, ainda para mais numa empresa 
tão pequena… isto não é uma questão de ‘faz-me aí um 
relatório de análise financeira a partir destes dados’… 
e a pessoa pode ser intratável, com uma personalidade 
execrável, mas chega ao fim, faz um relatório… isso 
está escrito… há um texto, que já não é o texto de 
apresentação atual  do ateliê de Coimbra, que está no 
site do ateliê de Coimbra, mas é o texto anterior, que é 
muito definidor dessa nossa maneira de ver o design… 
o design é resolver problemas de comunicação, mas 
é muito um exercício de diálogo… de diálogo entre 
o designer e o cliente, de diálogo entre a equipa… 
portanto, é um processo iterativo, até… não é um pro-
cesso linear… é um processo, um bocadinho, de voltar 
à solução, repensá-la… e mesmo internamente isso 
também se verifica. Essa dimensão da empatia entre as 
pessoas é crítica. Há aí uma dimensão de empatia… Eu 
não interfiro muito na relação entre o diretor  criativo e 
os designers e, quando interfiro, é, lá está, na mais uma 
vez, na dimensão de criar as condições para que as pes-
soas e a equipa produzam os melhores resultados… ou 
seja, a minha intervenção muitas vezes tem muito mais 
a ver com momentos de tensão, ou de bloqueio… em 
que a minha intervenção possa de alguma forma ajudar 
a desbloquear ou a facilitar processos. Concretizan-
do… estou a falar muitas vezes, em que se chega a uma 
fase dos projetos, e há ali um conflito ou um momento 
de tensão entre o diretor  criativo e os designers. Há ali 
um bloqueio… e muitas vezes é útil… lá está, voltamos 
à conversa de há pouco… é útil que venha alguém, que 
não está ali… eu depois não acompanho no dia a dia o 
desenvolvimento dos projetos. Vou fazendo atualiza-
ção  da informação do estado… porque muitas vezes 
estou mais exposto ao cliente, e portanto, tenho que ir 
fazendo a comunicação… mas não estou propriamente 
a acompanhar cada um dos estudos, e das conquistas 
e dos fracassos diários do desenvolvimento de um 
projeto  gráfico. O J.B. está… o J.B. acompanha numa 
base quase diária o desenvolvimento dos projetos  que 

se fazem. E isso permite-me, muitas vezes, chegar, nes-
ses momentos de maior tensão… e estando de fora… 
muitas vezes basta, por exemplo, eu voltar a enunciar 
o que era a premissa do projeto. Porque isso acontece 
muito frequentemente… chega um projeto, as pessoas 
leem, etc, e depois começam ali e agarram-se ao de-
senvolvimento de uma solução e rapidamente perdem 
noção do que é que nós estávamos a fazer ali… é o 
outro lado do espelho daquilo que eu falava há bocado. 
É como eu, quando estou no dia a dia, e no desgaste da 
relação com os clientes e com os fornecedores, etc… e 
muito facilmente posso cair na facilitação dos projetos, 
e o J.B. que não está exposto a isso, diz… ‘calma lá’… 
mas não é uma relação… invariavelmente, eu acho 
que o escritório funciona muito numa base de… muito 
informal… em que os designers têm liberdade para ir 
desenvolvendo e, no fundo, o J.B. funciona como uma 
confrontação de qualidade, em que em momentos-cha-
ve intervém e ajuda os designers… não pensa por eles. 
Aliás, nós matámos isso muito cedo. Houve uma altura 
em que a empresa começou a seguir muito um cami-
nho em que os designers desenvolviam umas quantas 
ideias, mas não tomavam decisões, e depois chamavam 
o diretor  criativo para decidir. Nós… isso, claramen-
te… voltamos um pouco àquela coisa da filosofia do 
ateliê. Nós isso percebemos, a certa altura, que de facto 
é da natureza humana, quer dizer… às vezes é difícil 
tomar decisões e correr riscos e nós isso… os designers 
têm que ter, quando discutem o projeto  com o seu 
diretor  criativo, ou mesmo com os seus pares, dentro 
da empresa… não estou a dizer que pontualmente não 
possam estar num bloqueio qualquer e necessitem 
de fazer um brainstorming com alguém e podem ir 
com ideias um bocado vagas só para testar conceitos. 
Mas, regra geral, têm que ir com uma ideia concreta e 
fundamentada do que estão a apresentar. E, portanto, 
a relação funciona muito aí. E lá está, os momentos 
de conflito que mais surgem, têm sempre que ver com 
duas questões. São do exterior para dentro… muitas 
vezes podem ser condicionantes do projeto, de prazos 
ou do desfasamento de expectativas, ou qualquer 
coisa do género, que geram tensão dentro da empresa, 
ou pontualmente tem a ver com a vida pessoal das 
pessoas. Isso acaba por transparecer também… há mo-
mentos em que… e esse é um papel muito importante 
que eu também tenho que desempenhar… muitas vezes 
também estar atento a alguns sinais e perceber que as 
pessoas também tem momentos… têm flutuação em 
termos de energia e disponibilidade.

Há desafios concretos que identificas em lidar 
com os criativos?
Quando montámos o ateliê de Coimbra… e eu sendo 
quase ignorante não só em design mas mesmo em ter-
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mos de gestão, tive uma grande necessidade de docu-
mentar e de investigar sobre isso… e era uma enorme 
frustração porque, particularmente em Portugal, toda 
a literatura era muito sobre um contexto que tinha 
muito pouco a ver com esta área, com este setor, com 
esta indústria… todos os livros de gestão, etc, tinham 
a ver com indústria, etc… não tinham nada a ver com 
esta área. E eu de facto pensava ‘epá, isto é uma coisa 
tão específica… é de uma especificidade’…não é. Não 
é… quer dizer, é preciso de facto algum exercício… 
claro, para quem está a começar como eu estava a 
começar, eu não consigo fazer isso, mas os desafios 
que se colocam a uma empresa da nossa área não são 
assim tão diferentes dos desafios que se colocam às 
outras empresas… há aqui uma dimensão… mesmo 
em outras áreas, o facto humano… essa é grande parte 
de um gestor… grande parte do trabalho de um gestor 
é gerir as pessoas, se calhar a mais importante de 
todas. E isso acontece em qualquer área de atividade. 
Há aqui eventualmente algumas nuances, que tem a 
ver com aquela questão que eu dizia… há aqui uma 
questão de necessidade de realização e até de expres-
são artística… embora eu tenha sempre muito cuidado 
em introduzir o termo ‘artístico’… mas é evidente que 
há aqui uma componente de criação artística, na nossa 
atividade, apesar de ser uma prestação de serviço. Mas 
não partilho dessa ideia, que ‘os criativos são umas 
prima donas’… não. São como as outras pessoas. Há 
características… também é evidente que nós filtra-
mos as pessoas. Quando eu recebo um currículo, ou 
quando recebo uma manifestação de interesse para 
trabalhar no ateliê de Coimbra e as pessoas colocam 
a questão em termos de ‘gosto muito de fazer e quero 
uma oportunidade para exprimir’… epá, provavelmen-
te não entram no ateliê de Coimbra. Quer dizer… o 
ateliê de Coimbra não é uma cooperativa de artistas… 
é evidente que o ateliê de Coimbra, aos designers que 
vêm trabalhar connosco, quer-lhes dar condições para 
se realizarem profissionalmente, mas não é de expri-
mirem o seu talento artístico. Não é essa a função do 
ateliê de Coimbra.

Falando da receção  a novos colaboradores… 
quais são vossas principais preocupações nes-
ses momentos? Quando um colaborador entra, 
que preocupações existem da vossa parte em 
recebê-los?
Eu não gosto de procedimentar todas as dimensões de 
uma empresa. Não quero que a empresa se torne um 
inferno burocrático de processos para tudo e mais al-
guma coisa. Mas é importante, e nalgumas coisas é ab-
solutamente fundamental que existam procedimentos 
claros. Desde logo, a título de exemplo, e apercebemo-
nos disso ao fim de alguns anos a trabalhar, é absolu-

tamente fundamental que todos os projetos  que sejam 
executados na empresa sejam muito formalizados em 
termos da abertura do projeto  no ateliê de Coimbra, 
identificação clara desse projeto, do contexto orçamen-
tal em que ele é feito… qual é o dinheiro disponível 
e qual é o dinheiro gasto nesse projeto. Isso tem que 
estar tudo documentado. Nós, durante muito tempo, 
fazíamos essa gestão para os projetos  mais importan-
tes e os outros quase que nem estavam materializados. 
A partir de certa altura nós percebemos que seja qual 
for o projeto  há aqui um procedimento formal que tem 
que ser seguido. Até para garantir que ele, no final, ele 
é faturado … para garantir se ele, no final, é rentável ou 
não… se não, estamos a trabalhar e um dia chegamos 
ao fim e percebemos que estamos com uma atividade  
deficitária. Há questões que têm que ser procedimen-
tadas. A questão da receção  de novos colaboradores, 
nós chegámos… eu cheguei mesmo a desenvolver um 
procedimento inspirado em organizações maiores, que 
têm um procedimento do welcome a novos colabora-
dores, que inclusivamente documentação que lhes é 
fornecida… há alguma preocupação dessa. Não está 
cristalizado. Esse processo entretanto ficou a meio 
porque também não havia muitas certezas sobre isso… 
também não se coloca isso porque a empresa é relativa-
mente pequena… é um open space e, acima de tudo, o 
que eu quero é que acha facilidade dessas pessoas em 
aceder à informação caso precisem… que não se sin-
tam intimidadas. Toda a gente se trata informalmente 
na empresa, fazemos questão disso, precisamente para 
criarmos esse contexto das pessoas… se não se sabem 
como é que alguma coisa se faz, se não sabem onde é 
que alguma coisa está, de perguntarem. Normalmente, 
no primeiro dia, há sempre uma visita guiada e uma 
apresentação, não só das pessoas mas também dos 
principais processos e de sistema de organização da 
empresa, e depois temos ensaiado algumas coisas… 
umas pegam, outras não. Por exemplo, nós durante 
muito tempo não acolhíamos estagiários, porque 
sentíamos que a empresa era demasiado pequena e 
acolher um estagiário, mesmo que tivesse custos muito 
reduzidos do ponto de vista financeiro, tinha um custo 
muito grande operacional. Porque invariavelmente 
obrigava a que elementos da equipa fossem desafetados  
do trabalho que têm para fazer, para o apoiar, para o 
fazer sentir integrado… significava que o rendimento 
desses profissionais baixava imenso e o estagiário, 
invariavelmente, acrescentava muito pouco. A partir 
do momento em que o ateliê de Coimbra começou a ter 
uma certa escala, e em que essa carga de acolhimento 
de estagiários passou a ser um bocado distribuída, 
passámos a fazer isso. Portanto, temos vindo de forma 
mais ou menos regular a acolher estagiários, e em par-
ticular estagiários vindos de outros países ou de outras 
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realidades. Porque isso interessa-nos também, porque 
a certa altura nós estamos ali fechados, ainda para 
mais em Coimbra, sem uma comunidade de design… 
é muito importante para nós essa convivência e essa 
confrontação. E temos feito coisas engraçadas… O J.F. 
(um dos estagiários mais recentes), que eu acho que 
ainda conheceste…

Sim…
… eu desafiei-o, antes de ir embora, a fazer um blogue 
sobre a experiência dele no ateliê de Coimbra e com 
dicas úteis para futuros. E esse blog foi facultado à 
Nikki, que veio a seguir… há aí essa preocupação. Não 
temos a filosofia… lá está, essa é mais uma questão 
de filosofia da empresa… não temos uma filosofia de 
grande rotatividade dos estagiários… procuramos 
selecionar  estagiários que nos despertem interesse e 
com quem achamos podemos aprender também alguma 
coisa. Nós temos uma percentagem muito baixa de 
estagiários vs. equipa permanente… aliás, nós não 
aceitamos ter mais do que um estagiário em cada mo-
mento na empresa porque achamos que isso…

Terão quantos, ao ano?
No máximo, três… mas tipicamente tem sido um ou 
dois… depois, depende… agora, em princípio, vai 
entrar uma austríaca no primeiro trimestre e depois 
provavelmente uma catalã no segundo semestre… 
dois, ao ano.

Quanto às expetativas destas pessoas, sejam ou 
não estagiários… já chegam com conhecimento 
do trabalho do ateliê, certo?
Sim. Aliás, nós valorizamos isso. E isso… voltamos 
àquela outra pergunta sobre a filosofia da empresa… 
a certa altura nós dizíamos que estávamos cheios 
de trabalho e nem sequer tínhamos que fazer um 
esforço muito grande para o ir buscar. E orgulháva-
mo-nos dessa frase. Depois apercebi-me que essa 
frase encerrava uma coisa um bocadinho errada, que 
é… ‘ok, nós temos muito trabalho, mas é o trabalho 
que nós queremos fazer’? Eu estou a comer aquilo 
que me põem no prato. Eu não estou a ter palavra 
sobre a comida que me estão a dar… e começámos a 
questionar isso e eu comecei a questionar a estratégia 
comercial do ateliê. E fizemos alguns ensaios nesse 
sentido, mas percebemos… lá está, volto à questão da 
empatia. Funciona muito melhor quando os clientes já 
têm uma referência e já nos vêm procurar porque veem  
em nós certas características. E nós também quando 
fazemos algum tipo de esforço de comunicação para 
angariar novos clientes é muito direcionado. Isto é, 
não nos interessa publicitar tout court e esperar que 
apareçam clientes. Porque de facto aparecem outras 

realidades e essa empatia não existe. E isso acontece 
um bocado também com os colaboradores. Para já, há 
que distinguir aqui dos estagiários. Eu quando estava 
a falar dos estagiários há bocado estava a falar dos 
estágios académicos e não profissionais. Aliás, os está-
gios profissionais que nós fazemos foram sempre, até 
à data, com a perspetiva  de integração na equipa fixa. 
Não fazemos estágios profissionais sabendo a priori 
que não vão ficar. Pode acontecer que não fiquem, ou 
porque não corresponderam às expectativas ou porque 
as condições financeiras… por acaso nunca aconteceu. 
Que eu me recorde, todos os estágios profissionais que 
entraram para o ateliê de Coimbra acabaram por ter, 
depois, uma proposta de contrato de continuidade. Mas 
sim, eu valorizo… essa é uma questão fundamental… 
aliás, muitas vezes é um fator  logo de seleção. Se a 
mensagem é genérica… ‘caros senhores… gosto muito 
do vosso trabalho… identifico-me… gostava muito de 
trabalhar aí’. Quer dizer, ainda por cima se incluem no 
CC do mail 10 ateliês… epá…

Mas isso acontece?
Acontece. Vão ter que ter um portefólio extraordiná-
rio e mais alguma coisa para superar essa primeira 
impressão. Quer dizer… eu acho que isto também tem 
a ver com a nossa autoestima. Se eu tiver uma carta 
dirigida a mim, a elogiar o meu trabalho, ou a dizerem-
me que viram um trabalho específico… epá, eu sou 
humano e fico logo ‘epá’… alguém me me escreve a 
dizer ‘vi o teu trabalho tal, Y, gosto particularmente da 
forma como vocês fazem isto e aquilo’… essa questão 
é muito importante. Perceber que há uma real vontade 
e interesse do estagiário em trabalhar connosco. Outra 
questão que beneficia imenso e que me faz olhar logo 
com olhos positivos… é evidente que isto tudo depois 
tem que ser validado em termos do portefólio. Podem 
fazer estes passos todos e depois terem um portefólio 
ou umas competências…(risos)… outra questão é a 
maneira como formulam a candidatura. É evidente 
que, se calhar… eu dou sempre algum desconto. Com 
21 anos ou 22 anos… ou 20 anos que seja, se calhar… 
penso em mim e não sei se tinha esta perceção  tão 
clarividente na altura… e, portanto, também não sou 
muito exigente nisso, mas… por exemplo, candidaturas 
a estágios em que a pessoa diz ‘estou disposto a tudo, 
aguardo que vocês me deem  uma oportunidade e me 
encaixem na vossa empresa’… epá… a priori não me 
desperta grande interesse. Quando eu tenho alguém 
que se candidata, que não só eu percebo que olhou para 
o nosso porfolio e se identifica com ele… e que em 
cima disso diz ‘epá, eu gosto particularmente de fazer 
isto… ou acho que tenho particulares competências 
nesta área… e percebo que é uma área em que vocês… 
das duas, uma: ou é uma área onde vocês já estão e eu 
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poderia acrescentar… ou ainda não estão, e eu gostava 
de desenvolver isso convosco’… isso desperta-me 
interesse, porque é alguém que se está a pôr nos pés do 
outro. Que não está… e isso é válido também para as 
candidaturas de emprego. Quando eu tenho alguém que 
se limita a dizer ‘estou à espera de uma oportunidade 
no mercado de trabalho’… quer dizer… as empresas 
não existem para resolver os problemas das pessoas… 
fazem-no, de forma indireta … as empresas é que con-
tratam as pessoas para resolverem os seus problemas… 
(risos)… e portanto, alguém que queira ir trabalhar 
para uma empresa, ou ir estagiar para uma empresa, 
deveria fazer o exercício de pensar ‘epá, o que é que eu 
posso trazer de útil a eles’… e propor isso.

Quais são as intenções principais em publicitar 
os trabalhos do ateliê e como transmitem a qua-
lidade do vosso trabalho?
Essa é uma coisa em construção. Nós trabalhámos 
muito mal, durante os primeiros anos, a visibilidade 
do nosso trabalho. Aliás, nem sequer era importante 
e até achávamos… eu, tenho que falar por mim… e 
confesso que me fazia alguma confusão a maneira 
como os designers, e os gabinetes de design viviam o 
seu trabalho. Parecia-me uma coisa muito ‘de pares 
para pares’… ou então… quer dizer, ou então o opos-
to… uma coisa muito mercantilista… e é um tom que 
eu acho que ainda estamos um bocadinho à procura. 
Agora… há uma coisa que eu reconheço e que nós 
no início desvalorizámos… tem um bocadinho a ver 
com aquela consciência de que dizíamos ‘nós estamos 
cheios de trabalho e quase que nem precisamos de ir 
à procura dele’… mas lá está. Tínhamos aqui que nos 
vinha parar à porta e não necessariamente aquilo que 
mais gostávamos de fazer e queríamos… e de facto 
aí houve uma mudança de perceção. A comunicação 
é fundamental. Não basta fazer um bom trabalho… é 
preciso mostrá-lo. E desse ponto de vista nós temos 
vindo lentamente a mudar isso. Não temos propria-
mente ninguém especificamente com a competência 
de trabalhar nisso, mas existem já… nos dois últimos 
dois, três anos, fizemos um trabalho absolutamente 
avassalador de fotografar e documentar… o processo 
que existiu durante os primeiros anos do ateliê de 
Coimbra de registo e de arquivo dos trabalhos do 
ateliê de Coimbra era muito informal. A maior parte 
dos eventos efémeros que nós fizemos, exposições, etc, 
não ficaram documentados… tirando o cartaz, o ca-
tálogo… que é o objeto  físico que perdurou, mas não 
fotografámos as exposições que fizemos… neste mo-
mento existe muito essa preocupação, de documentar 
o nosso trabalho, porque percebemos que é fundamen-
tal… aliás, porque outra forma é que as pessoas nos 
podem selecionar, quer dizer… é olhando para o nosso 

portefólio e olhando para os nosso case studies… e 
esse é um trabalho que ainda está em curso. A grande 
maioria dos nossos trabalhos está já documentada 
mas ainda não está tratada nem disponibilizada. Neste 
momento, eu diria que o site dá uma razoável ideia do 
que é que é o ateliê, mas não é muito fiel… o grosso 
do trabalho do ateliê de Coimbra ainda está por tratar 
e mostrar, e ainda não foi feito um exercício… já foi 
feito parcialmente, mas… enfim, de selecionar, organi-
zar… e até de documentar do ponto de vista textual os 
projetos. Não basta só mostrar imagens bonitas de tra-
balhos, embora muitas vezes isso já permita perceber 
tudo o que está por trás…

É importante mostrar essa reflexão?
Um cliente uma vez disse-me… um cliente, da área 
da cultura, curiosamente, surpreendeu-me… um 
diretor  de uma instituição cultural… que tinha uma 
capacidade de trabalho extraordinária e um suces-
so, quer dizer… das iniciativas… estrondoso… e 
numa conversa… aliás, ele é mais gestor, até, do que 
programador cultural. Embora ele seja programador 
cultural, na prática, ele é até mais um gestor… e 
estávamos a falar nessa questão de gerir organiza-
ções… ele, no caso, uma instituição cultural… ele 
disse-me uma frase que me ficou e que sintetizou 
muito bem uma ideia que eu gravei. Ele dizia que o 
sucesso de uma iniciativa, naquele caso ele estava a 
falar de projetos  culturais, dependia de três fatores 
: qualidade, ritmo e comunicação. E, de facto, volta 
não volta, essa afirmação vem-me à cabeça… e, de 
facto, não consigo acrescentar nada ou tirar nada a 
essa afirmação. Portanto, o nosso trabalho, mesmo de 
design, o sucesso depende… que tenha qualidade, que 
tenha ritmo, isto é… que seja feito… ter uma grande 
qualidade e que seja feito fora do tempo, é a tal célebre 
história do cartaz do Peter Saville, para o lançamento 
da 4AD, se não estou em erro, em que chega a pro-
posta de cartaz no dia do evento… do lançamento… 
de facto o cartaz ficou para a História, mas não serviu 
enquanto cartaz, quer dizer… o objetivo  do cartaz era 
divulgar o evento antecipadamente… qualidade, ritmo 
e comunicação… ou seja, de facto, ter qualidade no 
trabalho… ter ritmo, passo, ser uma coisa ritmada… e, 
depois, de facto, comunicá-lo… porque é isso que gera 
novo trabalho… aliás, aquelas célebres máximas do 
design… ‘do good design, for good clients, and you’ll 
get more good design and good clients’… quer dizer, 
isto só é válido se esse ‘good design for good clients‘ 
for divulgado… se nós fizermos good design for good 
clients e não o divulgarmos… dificilmente mais good 
clients vão saber disso e chegar até nós… a comunica-
ção é fundamental… mas é um processo em curso, no 
ateliê de Coimbra.
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E isso através de estratégias digitais? Ou algo 
mais? Há ateliês que apostam noutro tipo de 
estratégias, como os big books ou as recensões 
críticas… 
Como digo, isso é um processo um bocadinho em 
curso… é um ongoing process, não muito estruturado 
e formalizado, um bocadinho à semelhança do que 
tem sido o ateliê de Coimbra… em que se pensa um 
bocadinho sobre isso, e se começa a fazer… e vai-se 
corrigindo. Não é propriamente… não, nós nos últimos 
anos temos indo em diferentes direções. Por um lado, 
obviamente, na web, através do site e de algumas redes 
sociais, colocando o nosso trabalho visível… também, 
numa preocupação de comunicar alguns elementos-
chave… com comunicados de imprensa com alguma 
visibilidade, como agora aconteceu com os prémios 
dos 50books/50covers… podíamos ter… aliás, chegou-
se a falar nisso… quando soubemos da notícia, ficámos 
eufóricos e ‘ah, vamos pôr um post no facebook do 
ateliê de Coimbra’… e eu aí tive um bocadinho de 
presença de espírito e disse ‘epá, não, isto tem que ser 
valorizado’… é um prémio importante… principalmen-
te por ser o terceiro… em três anos consecutivos… isto 
já é uma prova de qualidade… e temos que lhe dar aqui 
alguma dignidade na comunicação, até como respeito 
à nossa prática… quer dizer, queimar isto como mais 
um prémio…

Em mais um post comum, portanto?
Exatamente … e tivemos aí a preocupação de comuni-
car com alguns órgãos de comunicação chave, dando-
lhes em primeira mão a notícia, porque achamos que 
isso também ajuda a qualificar o design no contexto da 
sociedade nacional. Não é só bom para nós porque nos 
dá visibilidade, mas também…

É importante num contexto social mais alargado?
Exatamente, mesmo para a prática profissional. Tal 
como para nós é importantíssimo quando os R2, 
ou os P-06, ou o Silva, etc, obtêm reconhecimentos 
destes, porque isto beneficia-nos a nós. Um prémio 
importante… como os R2 nos European Design 
Awards, ou os P-06 ainda há pouco tempo com 
o Grand Prix do Red Dot Award, é bom para nós 
todos… porque coloca o design no mapa, com refe-
renciais inquestionáveis, quer dizer… não são júris 
da casa, ou júris populares. São as grandes institui-
ções de avaliação do design, com críticos e objetivos  
muito criteriosos, como sejam o Red Dot Institute ou 
o European Design Awards, que reúne as 7 ou 8 prin-
cipais revistas de design da Europa… epá… quando 
eles qualificam o trabalho de um ateliê de design de 
português como sendo muito bom ou de excelência, 
isso é muito importante para nós.

Que imagem é que sentes que as pessoas têm 
do ateliê? 
Isso varia um bocadinho. Acho que varia com a geo-
grafia… e varia com a proximidade… (pausa longa)… 
a perceção  que eu tenho é que há uma perceção  de 
qualidade do nosso trabalho. Genericamente, eu acho 
que as pessoas associam um nível de qualidade alto 
ao nosso trabalho… e depois depende um bocadinho 
dos meios onde nós estamos a falar. Há, por vezes, 
uma… ainda por cima o ateliê de Coimbra trabalha… 
essa é uma questão também curiosa acerca do ateliê 
de Coimbra. Nós trabalhamos em mercados muito 
diferentes. Há ateliês em que eu tenho a sensação de 
que estão muito mais focados ou delimitados em certos 
mercados… trabalham com um perfil de cliente muito 
homogéneo. Nós não. Nós temos na nossa carteira de 
clientes um número significativo de start-ups, de em-
presas da área da tecnologia, ou das ciências médicas 
e biomédicas, com fundadores na casa dos 20 e poucos 
anos, com elevado potencial, sem qualquer tipo de ex-
periência prévia em trabalhar com gabinetes de design, 
e a precisar de criar a identidade da sua empresa e de 
materiais de comunicação inicial para atrair clientes 
e venture capitalists… até clientes como grandes 
instituições culturais para quem fazemos projetos  de 
exposições e catálogos, e que já trabalharam com todos 
os grandes ateliês de design do país e inclusivamen-
te estrangeiros e obviamente que a perceção  destes 
diferentes públicos varia muito.  É muito frequente eu 
ouvir de algumas destas empresas start-up e apesar de 
nós termos uma política… até porque é uma área que 
a mim, pessoalmente, me agrada, do empreendedo-
rismo e da iniciativa… temos uma política de facilitar 
o acesso dessas empresas ao design, nomeadamente 
através de alguma simplificação dos projetos. Uma 
empresa, quando nasce, eu tenho noção que não tem 
dinheiro para um projeto  de identidade muito desen-
volvido… mas mesmo assim há uma perceção  de custo 
elevado… que eu acho que não tem a ver com o ateliê 
de Coimbra. Eu acho que tem a ver com o facto das 
pessoas nunca se terem apercebido de que isto é um 
fornecimento de serviço especializado. Mas é curioso 
porque já nos aconteceu com algumas empresas 
importantes, como a Critical Software, que a primeira 
tentativa deles foi resolver a questão da identidade com 
um tipo que tinha jeito para o desenho e tal… e esses 
são os projetos  que mais nos agradam, que é… ao fim 
de seis meses, eles perceberem que aquilo assim não 
funciona, e portanto virem ter connosco. Esse reconhe-
cimento da necessidade é fundamental. Se nós a priori 
achamos que ‘epá, eu só não faço o logotipo porque 
não tenho tempo, porque senão até ia aqui e o fazia’… 
é muito difícil o ateliê corresponder a isso. Portanto, 
não me desagrada de todo que as empresas passem por 
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isso. Porque a partir daí nós percebemos… faz-me lem-
brar uma célebre história que tive uma vez, em minha 
casa… uma vez avariou-se um estore em minha casa. 
E eu pensei ‘que diabo, agora vou estar aqui a chamar 
um tipo para arranjar um estore… coisa que eu faço em 
meia hora’… e pus-me a desmontar aquilo. Quando dei 
por ela, já tinha partido não sei quantas coisas, já tinha 
partido a parede… e chegou lá o tipo e… pronto, era 
uma questão de conhecimento, do encaixe, do jeito… e 
foi com muito bom agrado que eu lhe paguei 30 euros 
por 15 minutos de trabalho, porque… de facto… mas 
às vezes é preciso nós passarmos por lá… eu, se não 
tivesse tentado fazer aquilo, provavelmente pensava 
‘epá, estes tipos são uns careiros’… e não. Obviamente 
não estou a dizer que o design está ao nível da repara-
ção de estores…

Mas existe a perceção  do trabalho do ateliê 
como inatingível, para alguns?
Há… mas depois não, para alguns, quer dizer… é 
muito difícil traçar um perfil. E depois eu acho que há 
uma grande curiosidade… mais até do estrangeiro… aí 
está outra dimensão. Mais do que internamente, há um 
grande fascínio pelo ateliê de Coimbra no estrangeiro 
acerca da História do ateliê de Coimbra e da sua consti-
tuição. Nós nem… durante muitos anos nem pensámos 
sobre isso, mas é uma coisa muito atípica. A forma 
como nasce… um biólogo e um estudante de engenha-
ria eletrotécnica  que nem sequer chegou a acabar o 
curso, quer dizer… e criam uma empresa de design… 
e acabam por ter esta qualidade e este sucesso… e nós 
vemos uma grande curiosidade…

E como é que vos chega, essa curiosidade? 
Perguntam-vos, por e-mail ou convidam para 
alguns artigos?
Não, quer dizer… sentimos isso particularmente quan-
do nós vamos lá fora. Não temos tido esse contacto 
direto. Particularmente é em encontros internacionais e 
em conferências de design onde nós temos estado. Em 
França, na Holanda, tivemos essa… isso acaba por sur-
gir ou porque algumas pessoas já tinham ouvido falar, 
outras acabam por acontecer naqueles coffee breaks 
ou almoços informais… quer dizer, há uma natural 
curiosidade em sabermos sobre a prática dos outros… 
e inevitavelmente isso surge na conversa, e torna-se 
logo… tal como a mim me fascinou, por exemplo, 
quando conheci o tipo do Estudio Eden da Holanda 
quando percebi que o grosso do trabalho deles era 
orientado aos formulários do IRS holandês e tinham 
não sei quantos mediadores culturais a trabalhar naqui-
lo… quer dizer, para mim é uma realidade tão distante 
de Portugal, que… mas há muito pouco tempo acon-
teceu uma história curiosa: o filho de um amigo meu 

estava a fazer inter-rail e na passagem da Turquia para 
a Grécia, acho que se tinha esquecido de ter euros e há 
uma taxa qualquer que se tem que ter para entrar, ou 
um visto, ou uma coisa qualquer… e eles vinham num 
autocarro… acho que era de autocarro… e eles vinham 
a viajar e vinham mais estrangeiros e, de repente, há 
que pagar isso, ele não tinha euros… o que vale é que 
nessas situações vale a camaradagem dos viajantes… 
e logo houve um grupo que lhe pagaram aquilo. Ele 
sentiu-se na obrigação, quando chegaram a Atenas, de 
os convidar para um jantar. E a certa altura nesse jantar 
houve uma miúda alemã que lhe perguntou de onde é 
que ele era… ‘sou de Portugal, de uma cidade chamada 
Coimbra’… ela era estudante de design e disse-lhe ‘de 
Coimbra só conheço uma empresa de design que lá 
há… são uns tipos fundados por um biólogo… come-
çaram sem designers, mas agora já fazem um traba-
lho extraordinário‘ e tal… há esta… e de facto, é sui 
generis… nós, durante muito tempo, não valorizámos 
isso. E depois também esta coisa de estarmos fora dos 
centros… não estamos nem em Lisboa, nem no Porto… 
também dá-nos assim um traço único. Acho que tem as 
suas vantagens e desvantagens. Muitas vezes sentimos, 
em relação a alguns clientes, em Lisboa… há logo uma 
preocupação ‘ih, como é que isto vai funcionar…’? 
Invariavelmente, nós somos os primeiros nas reuniões 
e ainda temos que ficar à espera que cheguem os 
parceiros de Lisboa… quer dizer… é evidente que a 
proximidade também resolve algumas questões, mas… 
por outro lado, também tem sido facilitador. A expe-
riência que eu tenho tido, a falar com alguns ateliês de 
Lisboa… eu acho que teria sido muito mais difícil nós 
termos começado e crescido da forma como crescemos 
em Lisboa. Nós, aqui, apesar de tudo, tivemos aqui um 
período inicial, em que estávamos num ambiente não 
competitivo e… ou não extremamente competitivo, que 
nos permitiu fortalecer o passo gradualmente. Eu acho 
que em Lisboa teria sido muito mais difícil.

Há pouco falávamos das tensões existentes 
entre a componente de gestão e a componente 
projetual do ateliê… como é que descreves o 
ambiente que se vive no ateliê?
Eu descrevo-o… eu acho que, pelo menos, generica-
mente, com o contacto que vou tendo com a equipa, 
no dia a dia… eu acho que genericamente as pessoas 
gostam de trabalhar no ateliê de Coimbra e… há 
questões que não me agradam e que eu quero corrigir. 
Uma, em particular, que me incomoda já há algum 
tempo, mas que… se calhar, por falta de uma ideia 
clara… mais isso, do que propriamente por falta de 
tempo. Mais por falta da melhor forma de resolver… 
é um bocado a dinâmica de grupo. Isto é: eu acho que 
as pessoas trabalham bem, há um bom clima, generi-
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camente falando… há uma informalidade que facilita 
os processos colaborativos mas, na prática, há pouco 
trabalho de dinâmica de grupo que eu gostava que hou-
vesse mais, isto é, de reflexão conjunta, seja em torno 
de projetos  concretos de design seja, inclusivamente, 
de questões mais estratégicas, macro, da empresa. 
São poucos os momentos em que nos juntamos todos 
à volta da mesa e discutimos. Já fizemos isso, mas 
não funcionou também. Eu sou um bocado contra as 
reuniões formais. Nós fizemos isso a certa altura, de… 
convocar uma grande reunião de equipa semanal, 
onde ou se corriam os projetos  todos que estavam 
em curso na empresa, ou em que se percorriam os 
principais… não funcionou bem. Para já, é um custo 
absurdo… e depois, invariavelmente, o que acontece é 
que as pessoas vão falando à vez… os outros estão ali 
a escrevinhar… e é um custo brutal. Depois, fazendo 
as contas… Essa questão… eu gostava de mudar essa 
dinâmica e eu ando a avaliar… lá está, as coisas que 
nós aprendemos com os estagiários: o J.F., quando cá 
esteve, falou-me de uma coisa que eu acho engraçada, 
tem pouco a ver com a nossa cultura portuguesa, mas 
pode ser interessante implementá-la… não diria numa 
base diária, e não diria exatamente  na forma como 
eles a fazem na Dinamarca… Mas, por exemplo, ele 
disse-me que no ateliê onde ele estagiou antes de vir 
para o ateliê de Coimbra, as pessoas almoçavam todas 
na empresa, em torno de uma mesa… entravam a 
trabalhar, e almoçavam em torno da mesa… mas ele 
próprio reconheceu que a coisa não funcionava muito 
bem, porque invariavelmente o almoço era também 
de discussão sobre trabalho. E ele dizia que uma das 
coisas que lhe agradava, de trabalhar aqui na empresa, 
embora ele também dissesse que também sentia falta 
de uma maior dinâmica de grupo, mas por outro lado 
dizia que lhe agradava aquela pausa para o almoço 
em que saía… se calhar nós temos a vantagem em que 
pomos o pé cá fora e está sol, e temos um jardim à 
frente… ele lá, também não teria isso. Mas essa ideia… 
eventualmente, um almoço uma vez por semana, em 
que o assunto não é trabalho e é um momento de… 
agora, isso tem que ser natural. Eu também não quero 
que as pessoas almocem… (risos)… ‘vamos fazer aqui 
um almoço informal obrigatório da empresa… isso não 
funciona assim. Ou implementar algum mecanismo de 
reuniões… há aqui algumas questões a afinar, e essa se 
calhar é daquelas que mais me…

Costumam refletir  sobre o espaço físico? Sobre 
a própria disposição das zonas de trabalho…?  
Sim, refletimos. Aliás, o espaço físico foi pensado e 
planeado dessa forma. Também aí… acho que funciona 
genericamente bem… funciona melhor… já estivemos 
em diferentes configurações, noutros espaços… acho 

que funciona claramente melhor do que em espaços 
muito compartimentados. Eventualmente, falta ali um 
espaço de uma sala de reuniões mais fechada… embo-
ra não seja crítico, porque, quer dizer… não achamos 
grave que haja uma perceção  do que é que se passa na 
empresa… e é percetível, quando… é até desejável que 
as pessoas tenham noção dos diferentes momentos por 
que passa a empresa. Agora… se calhar, há questões, 
por exemplo… certas reuniões com clientes, não que 
não… que sejam informações secretas. Quando o são, 
nós reunimos noutros locais, projetos  que não podem 
ser divulgados publicamente, por razões de imposição 
do cliente, mas se calhar há ali momentos de discussão 
de projeto, ou de trabalho, que às vezes podem ser um 
bocadinho disruptivos. Mas genericamente funciona 
bem, e o espaço foi pensado… foi tido em considera-
ção. Há ali aquele espaço da cave que nós gostaríamos 
de abrir ao exterior… e, aliás, há vários desafios nesse 
sentido, de estudantes de design, de gente que está a 
fazer projetos  extracurriculares, de ocuparem aquele 
espaço e partilharem-no. Não é tanto coworking, é 
mesmo usufruirem daquele espaço, mas a verdade é 
que, apesar dos desafios, ninguém tem agarrado ne-
les… ainda há pouco tempo havia aí um grupo, malta 
muito interessante, a fazer uns filmes de animação de 
stop motion, mas que se queixavam que os tinham que 
fazer no quarto de um deles, de estudante… e que era 
uma chatice, porque faziam uma noite de filmagens, 
montavam o cenário todo, depois tinham que desmon-
tar aquilo tudo para poderem dormir, para montar 
tudo no dia seguinte. E eu lancei-lhes o desafio: ‘opá, 
temos uma cave ótima, montem isso aqui, podem estar 
o tempo que quiserem’… mas depois isso não aconte-
ceu… e há aqui uma coisa importante. Também isso foi 
muito pensado… nós, quando mudámos, na última vez, 
de instalações, demorámos muito tempo a escolher a 
instalação, e surgiram muitas possibilidades, por exem-
plo… parques empreS.V.ais aqui à volta… havia uma 
série de ofertas, e mesmo do ponto de vista financeiro 
muito interessantes. Mas, para nós, percebemos que era 
absolutamente crítico estarmos num contexto urbano. É 
muito importante esta dimensão de… as pessoas estão 
num projeto, saem e têm… um jardim à frente…

A cidade à disposição …
Exatamente. E mesmo do ponto de vista do relacio-
namento com os clientes, isso também é importante. 
Estarmos num edifício de escritórios, num parque 
industrial… até pode estar bem equipado, e ter zona de 
cafetaria… quanto muito, a única questão que me desa-
grada desta localização… ou, por outra… agradou-me 
muito a experiência de estar na incubadora de empre-
sas… porque era uma incubadora que estava dentro de 
um espaço urbano e eu acho isso uma dimensão muito 
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importante: as empresas estarem inseridas no meio de 
outras empresas. Porque gera-se uma… para além de 
um acesso facilitado à informação… porque há uma 
empresa que descobre uma coisa… muda a legislação 
sobre não sei quê e há uns tipos ali ao lado que já des-
cobriram como é que isso se faz, e portanto… a curva 
de aprendizagem é muito rápida, porque a informação 
circula muito… e depois é a criação de networking 
e de sinergias que é absolutamente explosiva nesses 
ambientes. ‘Epá… nós precisamos de uns tipos para 
desenvolver aqui um projeto submersivo mas preci-
samos aqui de alguém que perceba de tecnologia… 
sensores espaciais, 3D e não sei quê’… ao lado estão 
uns tipos a desenvolver um projeto nessa área, vamos 
lá, falamos e passado meia hora… enquanto que aqui, 
isolados, no meio da cidade, implica um telefonema 
formal… quebrar o gelo… ali não, há zona de cafetaria 
na incubadora de empresas em que, de repente, estão 
3 CEO de empresas a falar… há ali uma agilidade… 
não é por acaso que temos estas empresas todas novas, 
nomeadamente nos EUA, a nascer no contexto de incu-
badoras. Isso aí eventualmente era uma coisa que não 
está completamente fora das minhas ideias. Agora… há 
aqui um investimento feito nestas instalações, teríamos 
que pensar muito bem…

Sentes que o espaço afeta  a vossa forma de 
trabalhar?
Sim, claro. Influencia, quer dizer… Condiciona… 
pode ter aí uma conotação negativa… influencia, 
claramente que o espaço influencia. Eu acho que se as 
pessoas estivessem todos em gabinetes fechados não 
trabalharíamos da mesma maneira. Não estou a dizer 
que as pessoas trabalham pior em gabinetes fechados. 
Eu acho que algum tipo de projetos  e para algumas 
pessoas, até nem seria pior haver gabinetes fechados. 
Eu acho que, se calhar, uma solução… mas aí também 
tem que ver com as condições, etc… eu acho que até 
a solução ideal era haver um espaço open space, um 
bocado à semelhança deste, e eventualmente alguns 
espaços de gabinetes fechados, que a pessoa pudesse 
utilizar… não propriamente o meu gabinete, mas que 
em certos momentos, para certos tipos de trabalhos 
é importante esse espaço também um bocadinho de 
isolamento… mas, genericamente, eu acho muito bem. 
A partir do momento em que o designer é um elemento 
isolado do mundo, o seu trabalho começa a piorar… e 
daí a minha preocupação de manter essas ligações do 
ateliê de Coimbra ao exterior, sabendo que nós estamos 
numa cidade com pouca cultura de comunidade de 
design, e eu acho que um designer… porque é que as 
equipas de design in-house, em empresas, muitas vezes 
não funcionam muito bem? Nós podemos contratar… 
uma editora… pode contratar o melhor designer do 

mundo. Se depois o insere no meio dos editores, e dos 
revisores de texto, etc… e corta-lhe as ligações com 
os seus pares… ele vai definhar, necessariamente. Ou 
então tem que ter uma personalidade e uma capacidade 
extraordinária para se manter ligado ao mundo… aí, 
sim, acho que o espaço é muito importante, porque cria 
também ali uma… e resulta em pequenas coisas. Ainda 
ontem estávamos ali com um problema, por causa 
da resolução de uma infografia de um mapa… e eu 
estava a discutir numa mesa com dois designers, e um 
designer entretanto fez uma pausa… o daniel faz uma 
pausa no trabalho que está, levanta-se… e com natural 
curiosidade, pergunta ‘o que é que vocês estão a fazer’? 
Epá… e houve alguém que lhe explicou e rapidamente 
ele tinha a solução… ‘mas esperem aí, eu tenho ali 
um mapa vetorial  que já foi trabalhado por causa de 
outro’…

Acabam por estar mais próximos…
Exatamente.

Isso costuma ser alvo de reflexão? Já houve 
experiências em alterar a disposição? No ateliê, 
os designers falam-me em duas alas… Expe-
riências nesse sentido, de alterar determinadas 
disposições físicas…
Não, não temos sentido necessidades, não… há coisas 
que nós vamos mudando. Não tanto em espaço físico, 
mas por exemplo: a questão da circulação do conheci-
mento adquirido da empresa. Para mim é uma questão 
da circulação do conhecimento adquirido da empresa. 
Para mim é uma questão muito crítica. Não só… por 
exemplo, de recursos físicos… de acesso às fontes 
todas licenciadas que temos. São coisas banais, mas 
são muito importantes… ter um arquivo bem orga-
nizado para alguém que entre no ateliê de Coimbra, 
ou alguém que já trabalhe há muitos anos no ateliê de 
Coimbra, aceda à informação de forma rápida… senão, 
quer dizer… se o trabalho para trabalhar for muito, o 
tipo quando começa a trabalhar já está cansado. Não 
é suposto a pessoa perder metade do dia a preparar as 
condições para depois executar o seu trabalho. Por-
tanto, desse ponto de vista é um desafio para o gestor. 
Garantir que o arquivo… que as coisas estão acessíveis 
rapidamente, para que a pessoa não tenha que estar 
a… ‘onde é que está aquele ficheiro?’… e tem havido 
uma preocupação muito grande. Aliás, nós fomos dos 
primeiros clientes, desde que começaram a nascer as 
ferramentas de colaboração web-based e, em particu-
lar, com uma dimensão social… estou a falar dos Yelp, 
Basecamp, Google Apps e afins… eu fui muito rápido 
a adotar  algumas dessas ferramentas e internalizá-
-las, porque são uma forma muito eficaz e poderosa 
de conservar o conhecimento adquirido da empresa e 
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de o difundir rapidamente. Nós temos, por exemplo, 
informação acessível por toda a gente, de fornecedores 
organizados por diferentes áreas… ‘nós queremos um 
fornecedor que seja particularmente bom em estam-
pagem, ou particularmente bom em encadernação’… 
se essa informação só está na cabeça de uma pessoa, 
podemos ter a sorte ou o azar de ele ouvir a discussão, 
como eu há bocado estava a falar, e que se estava à pro-
cura disso e ‘epá, espera aí que eu já trabalhei uma vez 
com isso’… se essa informação estiver num repositó-
rio… Às o desafio é criar esses repositórios e facil-
mente acessíveis. Tem havido experiência falhadas, 
de introdução de tecnologias que as pessoas reagem 
mal… ‘porque isto é confuso! Agora temos que fazer 
login em 3 plataformas distintas antes de não sei quê’… 
há aí uma grande preocupação em concentrar tudo, 
simplificar o acesso… uniformizar… de não ter que 
utilizar sete ferramentas diferentes e, em cada uma, ter 
que ter um login e uma password… isto podem parecer 
questões banais, mas são críticas…! Muitas vezes, eu e 
o J.B. Cunha, que me dá apoio na parte da Tecnologia 
de Informação, andamos ali a tentar resolver questões 
como estas… ‘ok, porreiro, esta ferramenta tem aquela 
característica que nos interessa e aquela tem aque-
la… mas não podemos estar a pedir às pessoas que 
arrangem mais um login e uma password… temos que 
arranjar uma maneira de single sign-in… em termos 
do espaço físico, não temos tanto essa… tem havido 
muito mais em termos dos processos e do suporte… e, 
de facto, aqui, nos últimos anos, isso mudou violenta-
mente. O que o software as a service veio a permitir é 
absolutamente extraordinário em termos de processos 
de colaboração. Acho que… eu noto isso, como gestão 
da equipa, que potenciou a capacidade de trabalho em 
equipa… e mesmo com… nós, neste momento, temos 
colaboradores externos, quase a tempo inteiro, como 
a Ana [Antiga Colaboradora], que há três anos atrás… 
conseguíamos, mas implicava uma comunicação por 
telefone e não sei quê… neste momento, eu próprio… 
trabalho… quer dizer, raramente preciso de estar fisica-
mente no escritório…

É comum isso acontecer? As pessoas trabalha-
rem a partir de casa?  
Não toda a gente, não. Muitas pessoas, não. Mas 
algumas pessoas, nalgumas áreas-chave, sim. Eu, neste 
momento… a minha grande necessidade de estar no 
escritório é o relacionamento humano e pessoal… que 
é crítico para a dinâmica de equipas. Porque em termos 
do acesso à informação, etc, fisicamente não preciso de 
lá estar. E faço questão de lá ir regularmente porque há 
muitas coisas que eu não percebo… enfim, mesmo da 
dimensão pessoal das pessoas, etc, que só se percebe in 
loco… e isso é importante.

Quais diria serem os principais recursos do ate-
liê? Não só nos recursos humanos, mas também 
nos recursos tecnológicos… 
Eu acho que, para já… isso foi muito pensado, tam-
bém… a estrutura do ateliê e a organização funcional. 
Isto é… lá está, eu tenho alguma dificuldade… eu 
não conheço, tirando pela literatura, ou pelas revistas 
e pelas livros, e muitas vezes nós sabemos que são 
retratos muito retocados, não é…? Necessariamente… 
obviamente, quando nós nos apresentamos, mostramos 
o nosso melhor, portanto… as coisas também nunca 
são… e eu não tenho grandes pontos de referência e se 
calhar aquilo que eu acho extraordinário e muito bom 
na minha empresa é o banal e o comum na maior parte 
dos ateliês. Não faço ideia… mas que eu valorizo, 
valorizo… Por um lado, esta questão de não ter um 
diretor  criativo que é, simultaneamente, o responsável 
pela gestão da empresa, que é muito frequente, pelo 
menos em Portugal. Haver uma figura, que funda 
o ateliê, e depois assume essas funções todas… e 
depois, a prazo, lá tem um contabilista que dá uma 
ajuda na parte de faturação, e não sei quê… depois 
eventualmente contrata uma secretária, para tratar da 
parte mais administrativa, despachar cartas… mas 
ele continua a tomar essas decisões todas… o ateliê, 
aqui, não tem isso. O J.B. está, essencialmente, focado 
na direção  criativa. Eu estou, essencialmente, focado 
na sustentabilidade da empresa e na garantia das 
condições logísticas e funcionais para que a empresa 
possa desenvolver a sua atividade … depois, temos 
a Cristina… eu gosto particularmente da designação 
inglesa e não encontro uma designação em português. 
Também nunca procurei, mas… Office Manager… 
quer dizer… que lida com toda aquela realidade diária 
e tem, mais uma vez, que ver com aquela qustão do 
trabalho para trabalhar que garante aquelas coisas 
invisíveis, que nós damos por garantido… a limpeza a 
tempo e adequada das instalações… stocks de tinteiros 
e de papéis no sítio certo… que, de facto, nós tomamos 
como garantido e não são. E faz muito mais do que 
isso, obviamente… a Cristina faz muito mais do que 
isso, mas… mas essa é uma tarefa que, parecendo 
banal, é uma tarefa muito importante. Se ela não o 
fizesse, eu provavelmente teria que tirar algumas horas 
do meu tempo para angariação de novos projetos  e de 
gestão de equipa para fazer isso. Faria-o sem qualquer 
problema, agora… é evidente que iria estar a perder 
um ou dois novos projetos … iria limitar. E depois, a 
Cristina faz um trabalho muito importante que é toda 
a articulação… todo o trabalho de gestão documental 
e administrativo dos processos, que é crítico. Lá está, 
nós podemos fazer trabalhos extraordinários, mag-
níficos, mas depois se nós não faturamos, cobramos, 
a tempo e horas… e depois há imensa burocracia em 



21

entr ev istas — ateliê de coimbr a

21

Portugal, associada à empresa… os relatórios anuais 
que têm que se enviar para o Instituto de Higiene e 
Segurança no Trabalho, mais um relatório que tem que 
se enviar para as Finanças, com as declarações de não 
sei de quê, quer dizer… tudo isso consome imensos 
processos e imenso tempo. Eu diria que essa estrutu-
ra organizacional em termos das responsabilidades 
do ateliê de Coimbra é uma mais-valia. Não sei se é 
garantia em todos os lados… acho que, também, há 
aqui uma complementaridade mesmo na nossa área… 
nos designers… compondo um leque de competências 
complementar e, particularmente, neste momento de 
transição. Temos ali designers já com 10, 11 anos de 
casa, com grande experiência de projeto  e também 
com uma grande cultura em questões críticas, como 
seja Tipografia, História de Arte, etc… eventualmente 
não tão bem preparados com as tecnologias atuais … 
e depois temos ali malta muito mais nova com enorme 
talento nos novos meios digitais, mas claramente a 
poder beneficiar muito da experiência e know how dos 
mais velhos, etc… que gera oportunidades de trabalho 
extraordinárias. Esta decisão de termos incorporado 
um Engenheiro de Software, visto que o design neste 
momento assenta… passa inevitavelmente por estar 
suportado em cima de plataformas informáticas, de 
uma forma ou de outra… e que resulta de nós não 
termos conseguido… eu inicialmente não queria isto. 
Preferia um casamento com uma empresa focada nessa 
área, mas lá está… não conseguimos a tal empatia, 
que é crítica. Identificámos um profissional que estava 
numa empresa de tecnologia, mas percebemos que 
ele tinha a sensibilidade para trabalhar em grande 
proximidade com os designers e, no fundo libertá-los. 
É importante que o designer tenha a noção… mas é 
um bocado como… isto não há aqui nada de novo. 
É um bocado como a impressão em offset. Eu não 
preciso que o designer saiba operar uma Heidelberg… 
para isso está lá o impressor. Mas o designer tem que 
perceber quais são as limitações ou as capacidades de 
uma Heidelberg, e aqui é um bocado a mesma coisa, 
mas com a tecnologia. Depois, em termos de… há 
aqui toda uma questão de processos de trabalho, que 
a experiência que eu tenho tido, com a passagem de 
alguns designers que têm passado pelo ateliê de Coim-
bra, ou que têm vindo de outros sítios, ou que vão para 
outros sítios… mesmo… designers como a [Antiga 
Colaboradora], que saiu daqui e foi trabalhar para 
Londres e teve em algumas agências… não direi de 
primeira linha, mas seguramente de segunda linha… 
uma designer que esteve cá connosco e que depois foi 
para a Austrália… e o feedback que tenho recebido, 
em termos de processos de trabalho e de organização, 
era que nós estávamos bastante desenvolvidos, mesmo 
comparativamente com esses mercados( que eu diria 

a priori…). Temos tido uma grande preocupação… 
que custou, no início. Até porque eu, muito antes 
destas ferramentas existirem, já tinha implementado 
procedimentos que passavam pelo apoio informático, 
gestão de documentos, etc… só que não eram nada 
amigáveis… estar a abrir um documento de texto e a 
acrescentar nomes e contactos de fornecedores, or-
ganizados por áreas de atividade, e gravar… era uma 
coisa muito chata. A partir do momento em que nós te-
mos serviços online, com interfaces amigáveis, em que 
eu com um clique insiro uma informação, ou faço uma 
pesquisa e aquilo me devolve os resultados imedia-
tos… e não tenho que estar a ler um documento de oito 
páginas à procura de um fornecedor que eu quero… a 
assimilação por parte da equipa desses processos de 
trabalho… nós temos muitas ferramentas colaborati-
vas. Temos um repositório de conhecimento… aquilo 
que tipicamente se chama um wiki, onde agregamos 
todas as informações… desde informações banais que 
sejam os horários de aulas dos colaboradores que dão 
aulas ou que estão em aulas… nós temos pessoas a fa-
zer mestrados, pessoas a fazer doutoramentos, pessoas 
que estão a dar aulas… e às vezes isso é importante. É 
preciso falar com alguém…  e não tem que se estar a 
interromper a Cristina ou a funcionária… ‘olha, o J.B. 
está em aulas ou não…’? São questões banais, mas que 
têm um impacto enorme no dia a dia… cada vez que é 
interrompido alguém, que está a meio do processo de 
trabalho, para responder a uma pergunta tão estúpida 
como ‘sabes se o J.B. está em aulas ou não’… causa 
transtorno. Até em questões muito mais complicadas. 
Documentação sobre… ainda ontem coloquei uma 
coisa curiosa, que me veio parar às mãos. Nunca pre-
cisámos dela, mas podemos vir a precisar, que eram 
as normas a respeitar em Tipografia na sinalização 
de heliportos… pronto, tem indiretamente  a ver con-
nosco… não sei se algum dia vamos ser convidados 
para fazer um projeto  de sinalética para um heliporto, 
mas a informação já lá está. Se alguém, um dia, na 
empresa, for desafiado a fazer um projeto  em que 
isso implica, vai ali ao nosso wiki e insere a palavra 
‘heliporto’ e aquele resultado aparece imediatamente e 
não tem que estar ‘malta, alguém sabe…’?

É uma espécie de Google interno?
Exatamente. Depois temos ferramentas de gestão de 
tarefas e projetos, com uma componente muito social, 
em que se podem ir acrescentando comentários e 
documentos… tudo isto interligado… nós tentámos 
desmaterializar o mais possível a informação dentro 
do ateliê de Coimbra, também para não termos… 
para não estarmos preocupados em gerir servidores 
internos e backups, etc… adotámos  muitas soluções 
software as a service…
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Portanto, desmaterializar depósitos de traba-
lhos e essas informações em discos rígidos?
Exatamente. Quer dizer… nós temos backups… os 
ficheiros de trabalho de design nós temos todos em 
arquivo interno e com sistema de backups. Mas por 
uma só razão: é que, por enquanto, a largura de banda 
e a capacidade de transmissão de ficheiros muito 
pesados não é extraordinária, porque… mas muito da 
nossa informação crítica está na nuvem. Agora… é 
evidente que somos muito criteriosos com as empresas 
que selecionamos  com quem trabalhar. Mas não tenho 
dúvida absolutamente nenhuma que aquelas empresas 
com quem nós trabalhamos e onde temos essas infor-
mações…

(o telefone toca, mais uma vez, interrompendo o 
decurso da entrevista)
… finalmente, epá, como um outro traço da empre-
sa… e lá está, eu não sei. É um bocadinho baseado 
no feedback que recebemos de alguns estagiários ou 
colaboradores que passaram pelo ateliê de Coimbra e 
depois saíram… eu acho que há aqui um outro fator  de 
interesse ou de atratividade  para essas pessoas, que 
é… eu acho que é uma cultura e uma empresa com… 
não acho que sejamos muito diferentes de tudo o resto 
que existe, mas particular… quer pela forma como 
nasceu, quer pela localização periférica dentro da pe-
riferia… não só Portugal é periférico como nós, dentro 
dessa periferia, também somos periféricos… eu vejo 
isso, por exemplo, nas candidaturas de muitos dos tais 
estagiários internacionais que nos chegam… também 
há um certo… há uma certa curiosidade nisso e uma 
certa vontade de… que dizer, não só… Eu também 
gosto desta honestidade… o J.F., que era um belíssi-
mo designer, aliás… dos melhores que já passou pelo 
ateliê de Coimbra, nunca escondeu que uma das razões 
pela qual ele queria vir para cá era o bom tempo e a 
possibilidade de vir fazer escaladas, que ele gostava… 
eu acho isso ótimo. Acho fundamental que os designers 
tenham uma curiosidade que vá muito para além da 
área restrita deles. Um designer que só se interesse por 
Tipografia, é mau sinal… tem que ter uma curiosidade 
sobre o mundo muito maior. E esta austríaca que vem, 
que também tem um portefólio muito interessante, 
também não escondeu que gostava muito de vir para 
aqui por causa do surf… acho isso ótimo  e acho que 
até vai ser um fator  positivo, porque o Daniel também 
está metido nesse mundo. Isso é ótimo … mas acho 
que esta coisa de nós estarmos em Coimbra, termos 
nascido como nascemos… temos provavelmente muitas 
questões que fazemos de uma forma estranhíssima, 
porque não somos da Escola de Design, isto é… eu e o 
J.B. não tivemos essa herança… temos muitas outras 
que eu acho que, se calhar, também funcionam bem 

porque não sofremos de algumas heranças negativas 
que o Design também sofre, nomeadamente aquela de 
que nós já falámos muitas vezes de uma certa visão… 
de herança das Belas-Artes, de pudor em relação a 
trabalho comercial… quer dizer, quando o design é, 
por excelência, um trabalho aplicado…

Vamos abordar mais um pouco aquelas ferra-
mentas de que falavas. Por que etapas passa um 
projeto ? Quando chega, quando é desenvolvi-
do, como é avaliado…?
Eu aí… uma vez li um artigo de uma entrevista a uma 
gestora de projetos  de um gabinete de design que eu já 
não me lembro… eu tenho péssima memória…

(o telefone toca, uma vez mais… a duração da 
entrevista parece já estender-se para lá do 
tempo disponível, e A.M. pede que concluamos 
em 15 minutos… acabaremos o último bloco da 
entrevista mais tarde)
… o gabinete era inglês, mas agora já não me lembro 
qual era… e ela dizia uma coisa que era engraçada e 
identifiquei-me logo com aquilo. Um bom gestor de 
projetos … e agora estou a falar na minha qualidade 
enquanto gestor de projetos  no ateliê de Coimbra e 
enquanto gestor comercial… ela dizia que tem que ter 
uma componente nerdy… nerdy em termos de tecnolo-
gia… e eu confesso que tenho essa componente. Dá-me 
imenso gozo estar… agora nem tenho tido tanto essa 
disponibilidade, mas ir estando atento às magníficas 
ferramentas e aplicações que nos são disponibilizadas, 
diariamente… online e tal…

De gestão de tempo e gestão de tarefas?
Sim, epá… de serviços online, genericamente… 
e depois, de as combinar. Eu também não estou… 
sempre que vejo uma nova coisa, não estou a testar 
e a criar conta para ver como é que aquilo funcio-
na… epá, não. Também já percebi que isso é uma 
perdição. Tento acompanhar genericamente e depois 
quando há uma coisa que eu acho que encaixe com 
algo que nós precisamos, eventualmente pegamos 
nalgum projeto-tipo  e fazemos um ensaio para ver 
se funciona. Se funcionar, então avançamos… mas 
depois tem muito a ver com combinar diferentes 
influências… por exemplo, as etapas porque passam 
os projetos … nós, para cada tipologia de projeto  no 
ateliê de Coimbra… conceção  de um catálogo ou de 
um livro, conceção  de uma capa, conceção  de uma 
identidade visual para uma empresa… conceção  de 
uma exposição, criação e programação de um websi-
te… o que quer que seja… definimos e estruturámos 
o projeto. Quais são as fases que o projeto … por 
onde ele passa. Tivemos a preocupação de ver como 
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é que os outros faziam… de tentar procurar como é 
que outros gabinetes de design têm essa estrutura. Às 
vezes é difícil saber essa informação, mas hoje cada 
vez menos… hoje acede-se… é muito fácil aceder 
a essa informação… e depois temos a sorte… esse 
para mim é um dos maiores prazeres de trabalhar 
nesta área, que eu acho que, de facto, é uma coisa 
um bocado única, e eu não sei se os designers… 
e daí também me agrada que o ateliê de Coimbra 
tenha uma carteira de clientes tão heterogénea… é o 
gozo de nós trabalharmos com grandes instituições 
culturais e, portanto, eu num dia estar a falar com um 
especialista em História de Arte que me fala de Arte 
Sacra do Séc. xvi e aprendo imenso com ele… como, 
se for preciso, passado dois dias, eu estar a falar com 
um miúdo de 23 anos que descobriu uma tecnologia 
completamente disruptiva que vai baixar os custos 
no envio de satélites para o espaço… e está prestes a 
fazer o negócio da vida dele com uma empresa cana-
diana ou americana… como, passado uns dias, posso 
estar a reunir com um indivíduo que herdou a fábrica 
de enchidos do pai e que quer transformar a empresa 
numa estrutura mais profissionalizante e está-se a ver 
com os desafios todos… expõem-nos a uma realida-
de que, para mim, também é muito interessante. Eu 
aprendo imenso com esta gente. Depois, eu acabo por 
incorporar… nós aprendemos muito com… este fa-
seamento dos projetos, de conceção  de capas, etc… 
eu baseei-me muito não só na nossa experiência, 
como também na informação que recolhi de outros 
gabinetes de design, mas depois foi muito influen-
ciada e alterada com base, por exemplo, na forma 
como as empresas de desenvolvimento de software 
nossas clientes estruturam e organizam os trabalhos. 
Aprendi imenso com eles. E eles, nessa área, estão 
anos-luz à frente da comunidade de design. Porque 
desenvolveram metodologias de gestão de projeto, 
e de faseamento e controlo… porque é crítico. Eles 
têm que trabalhar mesmo assim. No design não há… 
são equipas muito mais complexas, com compati-
bilidade de sistemas… portanto, toda essa teoria de 
gestão de projeto  está muito mais desenvolvida. E 
aprendi imenso aí, e incorporei. A plataforma em 
concreto, que nós neste momento estamos a utilizar, 
para gerir projetos  e tarefas… o que nós fizemos 
permite criar, no fundo, templates de tarefas e fases 
de projeto. Houve aí um grande investimento inicial 
de… ‘ok, fases típicas de um projeto  de conceção  de 
um catálogo… A,B,C,D, etc’… criámos um template. 
Sempre que chega um novo projeto, já não temos 
que criar tudo de raíz. Lançar o projeto  com base 
no template tal… ele cria logo, automaticamente, as 
fases de desenvolvimento todas, e depois o gestor 
de projeto  responsável, só tem que ir a correr fase a 

fase, atribuir as tarefas a cada um, colocar os prazos, 
e anexar a cada uma dessas tarefas informação 
relevante para quem tem que executar a tarefa ter 
acesso quando pegar nessa tarefa. Depois, as pessoas 
têm acesso à plataforma, e quando vão pegar numa 
tarefa, têm associada a essa tarefa não só toda a 
documentação necessária, como todas as indicações 
e comentários. Ah, e a plataforma em concreto, que 
nós utilizamos, permite ter um diálogo… uma das 
coisas que eu quis acabar foi com o e-mail enquanto 
ferramenta de gestão. Informação sobre projetos … 
depois as pessoas utilizam o e-mail e ‘eh, onde é que 
está aquele e-mail do texto que é para entrar não sei 
onde’… não, isso não existe. O mail é uma ferramen-
ta de comunicação…

E utilizam isso também como forma de gerir 
tempos e custos?
Sim, neste caso aqui… esta ferramenta por acaso inte-
gra isso. Anteriormente não integrava. Esta ferramenta 
inclui, por acaso, e associado a cada tarefa, o tempo 
afeto  ao projeto. Aliás, foi uma das razões de escolha, 
por aquela questão de que falava de não termos mais 
uma ferramenta… porque isso cria pressão nas pessoas.

E as pessoas lidam bem com essas ferramentas, 
ou sentem dificuldades a implementar?
Não… em tom de brincadeira… quando começo a falar 
em introduzir uma novidade… ‘eh, lá vem este tipo e 
tal’… eu tenho que ter algum cuidado com a introdução 
dessas ferramentas. Lá está, porque eu não quero que 
as pessoas estejam mais obcecadas em preencher fichas 
de tempo e não sei quê, do que fazer o trabalho… há 
uma… eu diria que já faz parte da caricatura. Tal como, 
às vezes, eu brinco com eles em termos de… acho que 
é uma questão de caricaturar a função do gestor de 
projeto. O que eu sinto, e isso já me foi dito, é que estas 
ferramentas… e isso é que é curioso… isso acontece 
muito frequentemente, não só com designers, mas com 
outras pessoas. Há uma nova forma de trabalhar, há um 
novo processo… e ‘epá, agora vou ter que trabalhar com 
mais esta nova ferramenta’…

(o telefone volta a tocar, mas A.M. opta por igno-
rar a chamada, por breves instantes)
… e depois, ao fim de algum tempo… algumas cor-
reram muito mal, e eu reconheço, e mato, volto atrás. 
Outras, vão sendo assimiladas e as pessoas a certa 
altura já não vivem sem elas, e há várias dessas que eu 
posso citar, claramente. Por exemplo, a transição de 
todo o nosso e-mail para o Google Apps e etc… houve 
uma reação inicial e as pessoas… epá, neste momento, 
as pessoas vivem… (o telefone calou-se)… preci-
sam daquilo, da gestão de calendários… e mesmo a 
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ferramenta da gestão dos processos…já não me dizem 
isso porque têm receio que eu depois vá para outra, 
mas já houve uma ou duas que me vieram dizer ‘epá, 
isto veio-nos facilitar’… também porque muitas vezes 
eu não tenho… é muito difícil saber a priori como é 
que isto vai funcionar em termos da dinâmica de gru-
po. Mas eu acho que, genericamente, é bem aceite.

Há algum aspeto  particular neste momento que 
gostasses de alterar? Alguma necessidade que, 
por muito que custe, deva ser abordada? Ou sen-
tes que, neste momento, quer do ponto de vista 
tecnológico, quer do ponto de vista material, o 
leque à vossa disposição é adequado?
Em termos tecnológicos… em termos de equipa, 
não… em termos de equipa, era aquilo que já disse. É 
um bocado… alterar ali uma dinâmica… criar ali, de 
alguma forma, algum mecanismo em que pudésse-
mos tirar mais partido do trabalho coletivo. Nem é do 
trabalho… do pensamento coletivo. Mas sem que isso 
seja uma reunião formal, numa situação… e também 
que não seja uma falsa formalidade. Isso aí é um 
desafio. Em termos tecnológicos, não. Eu acho que, 
eventualmente, em termos da organização dos pro-
cessos, o que eu… neste momento não posso pensar 
muito nisso porque é aquela questão de ‘em tempo de 
guerra, não se limpam armas’… e portanto estamos 
num contexto económico difícil e o meu esforço está 
muito direcionado  para a sustentabilidade financei-
ra. Mas obviamente que um diretor  geral de uma 
empresa, como eu, tem que reservar uma boa dose do 
seu tempo, ou uma parte importante do seu tempo, de 
planeamento e antecipação do futuro. Neste momen-
to, eu sinto que está um bocadinho afetado  e, nesse 
ponto de vista, eu gostaria de introduzir aqui alguma 
alteração na dinâmica da empresa, nomeadamente 
de transferência de competências minhas nalguma 
gestão de projeto  e mesmo na gestão comercial de 
certos tipos de projetos …portanto, delegar isso, criar 
novas figuras ali dentro… novos gestores de projeto  
que pudessem assumir… e já estamos a fazer isso. E 
ir-me libertando para preparar o terreno do que vem 
a seguir, para não andarmos a roubar… para andar-
mos em antecipação. Isso sim… isso claramente eu 
queria. Em termos tecnológicos, neste momento não 
há nada em particular que eu gostasse de fazer uma 
grande revolução. Acho que estamos bem organi-
zados e planeados. Muitas dessas decisões foram 
tomadas há pouco tempo…

Não há decisões de impulso, a este nível? De sair 
uma nova tecnologia e adotá-la  rapidamente?  
Não, isso é uma política corrente… isso segue um 
procedimento que está mais ou menos… há ali um 

período anual em que nós fazemos o levantamento do 
parque informático das necessidades de renovação, 
das disponibilidades financeiras… isso está mais ou 
menos procedimentado. Regularmente, fazemos uma 
aferição do parque informático… isso já nem é quase 
um procedimento…

Eu falava até do ponto de vista de tecnologias 
distintas, como os dispositivos móveis…
Sim, isso até… nós temos vindo a fazer isso. Isso 
já está. Com a contratação do J.B. Cunha e da Ana 
Soares, que é uma designer mais da área multimédia, já 
é… e já estão a fazer… estamos a desenvolver projetos  
para essas áreas… eu acho que isso é a evolução… 
quanto muito eu, como gestor geral do negócio, podia 
estar um bocadinho mais liberto para deteção  de 
novas oportunidades e de preparação para elas. Vou 
fazendo isso, se calhar não com a reflexão e pondera-
ção que eu gostaria. Um bocadinho mais sob pressão… 
e eu acho que isso é uma questão crítica. A gestão tem 
que estar à frente da empresa. Um tipo não começa a 
pensar mudar… quer dizer, eu não posso começar a 
pensar que vamos deixar de fazer livros quando param 
as encomendas… Eu tenho que prever que a indústria 
livreira e editorial claramente está em declínio e que 
eu, daqui a um ano, tenho que compensar 40, ou 50, 
ou 60% de quebra de faturação  nessa área, com um 
novo serviço ou uma nova área de negócio. E eu para 
ter uma nova área de negócio daqui a um ano e meio, 
tenho que começar a trabalhá-la agora… Provavelmen-
te isso implica dar formação às pessoas, eventualmente 
contratar novas pessoas… fazer algum tipo de esforço 
comercial para angariação de clientes nesse novo setor 
… portanto, desse ponto de vista, essa dimensão da 
gestão não pode ser descurada. Não é gerir o dia a dia.

(Ainda no final desse dia, A.M. decide abordar-
me no sentido de clarificar alguns dos aspetos  
mais relevantes da entrevista, nomeadamente 
no que concerne a filosofia para o trabalho do 
estúdio. Opto, com o consentimento do ges-
tor do ateliê, por gravar este diálogo menos 
estruturado, da qual se destacam as expressões 
transcritas de seguida)

(trabalhos que o ateliê recusa fazer…)
[…] trabalho especulativo, não… é speculative work… 
eu acho que em português a tradução não está certa, 
mas… trabalho não remunerado não fazemos, a não 
ser obviamente pro bono e com um conjunto de regras 
muito claras, definidas, associadas a isso… por norma 
não o fazemos. Há exceções, mas por regra não o 
fazemos. Já percebi que essa coisa é que intimida (o 
gravador)… já percebi que com isso ligado deixo de 
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pensar… (risos)… no fundo era um bocado transmi-
tir essa coisa, e sei que há mais umas quantas… uns 
quantos princípios fundadores e que norteiam o nosso 
trabalho… por um lado, foram já discutidos há tanto 
tempo, e já interiorizados… se calhar faz falta… um 
dia destes escrever isso… de facto, elas estão identifica-
das, estão assimiladas, estão no DNA da empresa… e, 
por acaso, está na altura de fazer um exercício desses… 
eu por acaso estive sempre um bocado relutante em o 
ateliê de Coimbra escrever o seu manifesto… acho que 
essas coisas são sempre um bocado como os planos 
de gestão… se calhar algumas coisas essenciais não 
mudam, ao longo do tempo… mas acho que normalizar 
isso… mas até como perspetiva  de reflexão…

A assinatura do J.B. naquele manifesto recente 
(MANIFESTO PARA O DESIGN PORTUGUÊS, 
Artecapital.net, 07 outubro  2012) vem nesse 
sentido?
Não… eu acho que o J.B.… nesse aspeto … […] o 
manifesto eu acho que aquilo… foi naquele dia… 
gosto muito e já li manifestos de ateliês, e de 
designers, em que aprendi muito… não é bem um 
manifesto, mas acho que vai dar ao mesmo. Desse 
tipo de textos que me lembro são as 10 lessons I have 
learned do Milton Glaser… acho fortíssimo… que 
no fundo, é um Manifesto também… não é só sobre 
a prática do design explicitamente… tem lá coisas 
como, por exemplo… ‘some people are toxic. Stay 
away from them’… quer dizer… é um princípio para 
um designer como é um princípio de vida… há outros 
manifestos que… epá, não me revejo neles… não sei 
se é o tom, se é o que é dito…

(em relação à atitude veiculada pelo manifesto)
[…] eu senti isso, por exemplo… é politicamente incor-
reto  dizer isto, já percebi, particularmente no meio do 
design, mas eu senti isso um bocado em relação ao… 
quer ao manifesto original, quer  ao manifesto poste-
rior do First Things First… atenção, eu revejo-me mui-
to naquilo que é ali dito… epá, mas depois há ali toda 
uma tentativa de negação de uma dimensão do trabalho 
dos designers, que eu percebo que os designers não se 
queiram prostituir, entre aspas, e pôr o seu trabalho ao 
serviço de corporações insensíveis que só têm como 
visão o lucro… agora… quer dizer, das duas, uma: ou 
estamos nesse terreno, e fazemos parte do mercado… 
porque depois as fronteiras não são assim tão claras, 
quer dizer… não há empresas más e empresas boas… 
ou haverá algumas que são claramente más e empresas 
que são claramente boas, mas haverá muitas empresas 
no meio… e, portanto… se se enteder aquele manifesto 
um bocado como balizas, utópicas, idealistas, que nos 
condicionam e nos ajudam a tomar decisões, ok… tudo 

bem… mas eu acho que há ali alguma incongruência 
naqueles manifestos e na prática também, de muita 
gente que assina aquilo… mas isso se calhar também 
não posso exigir… eu também se calhar posso dizer 
aquilo que eu acho que devia ser e é bem feito e depois 
ter alguma dificuldade… no dia a dia, de viver de 
acordo com isso… é fácil criticar…por isso é que eu 
também tenho alguma dificuldade em assumir mani-
festos absolutistas e dogmáticos… por isso é que eu 
gosto muito mais de uma redação  em torno de lições 
aprendidas… que é muito diferente.

 […] Nós, quando montámos uma empresa, eu e o J.B., 
falávamos muito sobre algumas regras orientadoras… 
com quem é que trabalhamos, com quem é que não tra-
balhamos… aquela coisa que eu disse de que… epá, se 
formos profissionais, competentes e cordiais, consegui-
mos trabalhar com toda a gente…e fazer bom traba-
lho… e percebemos claramente que não fazia sentido 
nenhum… interessa muito mais, a posteriori, com base 
na experiência e na tentativa e erro… de facto, o que é 
que eu aprendi com isso e então aí, sim, tentar cristali-
zar eventualmente algumas regras ou fórmulas, ou dire-
trizes … ‘epá, já aprendi esta lição e portanto vou escre-
vê-la aqui no quadro para me lembrar delas’… do que 
propriamente a priori dizer uma coisa… nós podemos 
a priori dizer que ‘só vamos trabalhar com clientes não 
sei quê’… mas depois, a realidade não é assim, adianta 
muito pouco… mas isso para dizer um bocado que 
aquela questão dos princípios orientadores… há muitos 
mais do que aqueles que me ocorrem no momento. E 
tenho a certeza absoluta que, se desse dois passos atrás, 
no dia a dia, e começasse a tentar elencá-los… e por 
acaso acho que esse é um exercício muito curioso que 
podia ser feito no ateliê de Coimbra… de uma série de 
opções que, no fundo, acabaram por moldar aquilo que 
é a cultura e a prática diária, e que estão de tal maneira 
enraízados… e se calhar isso é mais fácil de fazer com 
alguém vindo de fora, como tu… e que perceba… […] 
eu acho que é obrigatório, particularmente para quem 
está em cargos de liderança e de gestão… é absoluta-
mente obrigatório regularmente… ter uma vista de olho 
de pássaro… […] Eu vejo isso na gestão. Nós tivemos 
momentos críticos em que eu tive consultoria externa 
e que de facto foi muito importante… foram, de facto, 
quase murros no estômago… ‘epá, têm razão’… aquela 
coisa que eu dizia de todos os projetos  que entram no 
ateliê de Coimbra terem que ser devidamente documen-
tados e registados foi o resultado de uma intervenção de 
consultoria externa… porque é mais fácil, para mim, di-
zer ‘epá, estes projetos  são uma chatice e não justificam 
a burocracia’… e é fundamental… toda essa dimensão 
de atividade  não gerida pode estar a corroer a sustenta-
bilidade da empresa sem nós nos apercebermos…
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(sobre as ferramentas de gestão do ateliê e uma 
eventual burocratização de processos) 
[…] é uma questão de prática… ao fim de algum tem-
po… nós, no início, quando tínhamos processos muito 
complicados de registo e de controlo de tempos, eu acho 
que eles tinham razão… e percebi que, à medida que eu 
burocratizava o processo, a qualidade criativa baixava. 
Havia uma correlação absolutamente linear e evidente… 
é desafio de um gestor, por um lado, fazer entender aos 
criativos… aos criativos e aos outros colaboradores… 
porque essa queixa não é só dos criativos, é também dos 
outros profissionais… mas fazê-los, por um lado, perce-
ber, porque é que estão a fazer aquilo, e da importância 
daquilo… até porque isso também muitas vezes obriga a 
que o gestor repense… ‘isto é mesmo crítico? Isto é mes-
mo informação vital à gestão’… aliás, há uma frase céle-
bre, acho que é do Einstein… ‘everything that counts can 
be measured, but not everything that can be measured, 
counts’(*)… Isto é, tudo o que é vital para tomar decisões 
em gestão, pode e deve ser medido… mas nem tudo o 
que pode ser medido é importante… e às vezes a gestão e 
a administração cai um bocadinho nessa coisa de medir 
tudo e quantificar tudo… quantos clipes se gastam por 
mês no escritório…quer dizer, isso já é um absurdo… 
agora, num trabalho de um designer… o que é que é 
informação vital e tem que ficar registada… o que é que 
é informação relevante e que tem que ficar no projeto  e o 
que é que sai… é um exercício muito semelhante… 

(*) citação correta :
“Not everything that can be counted cou-
nts, and not everything that counts can be 
counted.” (atribuída a Albert Einstein) (http://
www.quotationspage.com/quote/26950.html, 
verificada a 13 janeiro 2013)

ENTREVISTA – PARTE 2
Coimbra, 11 dezembro 2012
Local: no ateliê do ateliê de Coimbra 
(Sala de reuniões/Biblioteca).

(Entrevistador estabelece a ponte entre a 
primeira parte da entrevista e esta última parte, 
que corresponde ao bloco relacionado com os 
clientes do ateliê)

Como é que caracterizas, mesmo considerando 
as suas idiossincrasias particulares, os clientes 
do ateliê?
Especificamente, este ateliê?

Sim, no ateliê de Coimbra.
Acho que é muito variado… esse é aliás um gozo parti-
cular meu… não sei se os designers partilham disso… 

um dos grandes gozos de trabalhar nesta profissão e de 
trabalhar nesta área é lidar com um variedade muito 
grande. Imagino que existam indústrias ou empresas 
que trabalham sempre para o mesmo perfil de cliente 
e dentro de um setor  de atividade  muito específico…
Numa semana, eu posso reunir com um diretor  de 
um Museu Nacional ou posso estar a falar com uma 
empresa canadiana que está a pensar lançar uma nova 
plataforma de edição digital e que quer trabalhar com 
designers a fazer modelos gráficos de ebooks… e, no 
dia seguinte, posso estar a falar com uma PME familiar 
da área dos derivados, dos lacticínios, ou qualquer coisa 
que o valha… e que quer remodelar a imagem e as em-
balagens… ou uma startup de dois miúdos, das biotec-
nologias, que querem lançar um produto absolutamente 
inovador. É uma variedade de registos que a mim me 
agrada imenso, pessoalmente. Dá-me imenso gozo… e 
depois também ver os diferentes registos em que essas 
pessoas funcionam, e ter que lidar com eles também 
nesses registos, obviamente. Os termos e a forma como 
se conduz uma gestão de um projeto  para um Museu 
Nacional não é nem de todo nem de perto a mesma 
forma em que se discute a mudança da marca de uma 
empresa familiar… de âmbito regional, ou alguma coisa 
do género. E, portanto, o perfil de cliente do ateliê de 
Coimbra é muito variado. Abarca não só público e pri-
vado, portanto… Nós temos clientes tanto do setor  pú-
blico como do setor  privado, embora haja aí alguns… 
sei lá, consegue-se definir um bocadinho melhor. No 
setor  público, estamos a falar essencialmente institui-
ções do setor  Cultural… Museus, principalmente… e 
do setor, diria… da Academia, Investigação e Desen-
volvimento… Universidades, Centros de Investigação, 
Centros de Transferência de Tecnologia, como o Institu-
to Pedro Nunes… isso no setor  público, genericamente 
são esses dois principais perfis. No setor  privado, 
também é possível caracterizar. Não trabalhamos com 
grandes corporações… não por opção. Quer dizer… 
parcialmente, sim, por opção, mas em boa verdade não 
posso dizer que tenha recusado muitos ou que tenha ido 
atrás de muitos desses clientes. Nós não fazemos um es-
forço ativo  de ir, angariar novos clientes… preferimos 
muito mais aproveitar as oportunidades que vão surgin-
do. Volto àquela questão de que já falámos da outra vez, 
da empatia… e do quão fundamental isso é. E é muito 
mais fácil essa empatia ter lugar quando, a priori, já se 
sabe que do outro lado há um reconhecimento do nosso 
trabalho, e até um certo desejo. Embora eu ache que o 
ateliê de Coimbra pode fazer mais nesse sentido. Tem 
que se mostrar mais, porque senão essas pessoas tam-
bém só reparam em nós… senão, lá estamos, ficamos 
num circuito um bocado fechado. No setor  privado, não 
trabalhamos com grandes corporações. Dizia eu, um 
bocado por opção, porque já percebemos que é muito 

http://www.quotationspage.com/quote/26950.html
http://www.quotationspage.com/quote/26950.html
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difícil nestes projetos  de design funcionarem com mui-
tos níveis de hierarquia. Quando falamos de empresas, 
preferimos muitas vezes trabalhar com startups ou, 
muitas vezes, pme, que não têm muitas camadas de 
decisão e uma hierarquia muito grande e, preferencial-
mente, preferimos falar e discutir os projetos  com quem 
decide, em última análise. Com a nossa experiência, e já 
tivemos algumas, quando nós temos muitos diretores  e 
sub-diretores  e canais de aprovação… invariavelmente, 
das duas, uma: ou as decisões estão tipificadas, para en-
caixarem em normas, e portanto é muito limitativo, ou 
então há uma cultura de não decidir com base no mérito 
do projeto  ou da resposta do projeto, mas com base 
de ‘como é que eu, na minha organização, isto vai ser 
percecionado’… podemos ter muitas vezes um diretor  
de marketing ou um diretor  de um projeto  que está a 
trabalhar connosco, e perante uma proposta nossa ou 
uma questão criativa connosco não decide em função 
daquilo que ele acha que faria sentido para aquele 
produto, ou para aquele serviço, ou o que quer que 
seja, mas decide em função do que é que ele acha que 
o seu superior hierárquico vai achar.

Isso desvirtua a natureza do trabalho…
Desvirtua e muitas vezes criam-se uns mal entendidos 
tremendos. Já nos aconteceu haver pessoas… ainda 
agora estamos com um projeto  com uma instituição… 
por acaso não é uma empresa, é uma instituição, mas 
vai dar ao mesmo.

Pública?
Sim. Há uma diretora  do departamento de comunica-
ção e nós estamos a fazer um projeto  de comunicação 
para eles… e a decisão dela é quase sempre ‘eu acho 
que o Presidente vai achar isto’…e, portanto, vamos 
decidir assim. Quer dizer, que é um pressuposto fala-
cioso… ela até pode conhecer bem o Presidente, mas 
quer dizer… não estamos a decidir com base no mérito, 
estamos… é uma cultura de… normalmente não nos 
agrada muito este modo de trabalhar. Não quer dizer 
que de vez em quando não tenha que ser.

Esse tipo de agentes… gestores de comunica-
ção, marketeers… e até mesmo outro tipo de 
agentes envolvidos, costumam afetar  muito o 
trabalho? Condicionam-no?
Sim. Sim. Concerteza que sim. Não há nada como 
fazer estes projetos … acho que o Paul Rand também 
dizia isso… ele, quando tinha que fazer uma identida-
de de uma empresa, queria lidar com o top manage-
ment… e de facto acho que faz sentido. Eu acho que 
nestes projetos  faz sentido porque é identidade da 
empresa, quer dizer… e isso tem que ser patrocinado 
ao mais alto nível… é uma questão estratégica, é uma 

questão de posicionamento estratégico… essas equi-
pas intermédias de que nós estamos a falar… gestores 
de marketing, etc, influenciam. Podem influenciar 
pela positiva, também depende um bocadinho da 
forma… quer dizer, depende da cultura da instituição 
onde estão, e também depende um bocadinho do 
trabalho deles. Esses departamentos têm um traba-
lho importantíssimo a realizar… nós, muitas vezes, 
quando vamos trabalhar para certos clientes, não 
percebemos, nem nada que se compare, a atividade  
deles tão bem quanto eles. Apesar da nossa experiên-
cia, em trabalharmos em vários setores, quer dizer… 
eles, muitas vezes, têm um conhecimento muito mais 
aprofundado de quem é que são os concorrentes deles, 
quais é que são os fatores  distintivos do serviço ou 
do produto que vendem, embora nós depois possamos 
fazer uma pesquisa para complementar isso… desse 
ponto de vista, tudo o que sejam trabalhos de data 
mining, de recolha de informação que contextualize 
o projeto, etc… esses departamentos podem fazer 
um papel muito grande. E se houver um trabalho de 
parceria as coisas funcionam bem. O que aconte-
ce frequentemente… não sei quantificar se é o que 
acontece mais vezes… já tivemos todo o tipo de 
experiências. Já tivemos experiências que de facto 
correu muitíssimo bem e essa equipa interna deu-nos 
e alimentou-nos com matéria importantíssima para o 
nosso projeto, como também já aconteceu o contrário. 
Estou-me a lembrar de uma coisa que aconteceu há 
pouco tempo, em que havia um designer que era o res-
ponsável pelo departamento de comunicação, embora 
não fizesse design propriamente dito. E percebi que a 
postura era muito… nem tanto em garantir em que o 
trabalho fosse o melhor possível, que tivesse o melhor 
retorno ou o resultado possível para a instituição ou 
para a empresa com quem ele estava a trabalhar, mas 
a preocupação era muito… detetar  falhas ou incon-
gruências no nosso projeto …

Ao nível formal?
… a qualquer nível! Com o receio de que… um 
bocado a lógica que eu vim a perceber, e que está ali 
um bocado subjacente, que é… é mais uma questão 
de gerir a imagem interna da instituição, na organiza-
ção em que trabalhava… ‘epá, atenção… estes tipos 
são bons, mas se não fosse eu a apanhar estas falhas 
gravíssimas’… um bocado a justificar aquele posto. E 
isso acontece muito. Eu, isso, tenho sentido muito… 
há ali uma necessidade de… raramente um indivíduo 
desses assina de cruz e o processo segue… porque 
tem receio. Também não acho que isso deva aconte-
cer porque, invariavelmente, os melhores projetos … 
invariavelmente, não direi… mas muitas vezes bons 
projetos  do ateliê de Coimbra resultam de períodos 
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de iteração com o cliente, em que a primeira proposta 
levanta algumas ressalvas ou dúvidas do cliente, e nós 
pensamos naquilo… ‘epá, têm razão’… e obriga-nos a 
um segundo olhar mais atento e a refinar e a melho-
rar aquilo. Raramente é… nós termos um projeto  de 
design e à primeira é aquilo, não há discussão… essas 
trocas são fundamentais. Voltamos sempre à questão 
da química e da empatia. Quando isso funciona, é 
extraordinário.

Porque todos aprendem?
Todos aprendem, todos contribuem, todos adicionam 
ao bolo, e acima de tudo não se instala aquele clima 
que é nós termos de o convencer… ou o cliente… 
‘nós temos que extrair o máximo’… quer dizer… a 
lógica passa a ser outra. E há aí muitas vezes uma 
questão de lógica… isso é empatia. Há coisas que se 
podem fazer em termos pragmáticos para se clarifi-
car isso, e nós procuramos fazer isso. Nós temos uma 
metodologia de explicar o nosso processo de trabalho 
e mesmo as nossas propostas apontam logo… fazem-
me sempre lembrar de uma questão que eu li uma 
vez quando montámos a empresa, num livro… a 
importância dos contratos entre clientes e designers. 
E em que, a certa altura, havia ali todo um desenrolar 
sobre a importância de um contrato ou de um acordo 
num projeto, mas os últimos dois parágrafos foram 
os mais importantes. Eles diziam… ‘bom, atenção, 
esta questão toda acerca dos contratos e das cláusu-
las  e dos termos do acordo’… contrato se calhar tem 
um peso muito forte aqui. Digamos, de acordo… a 
questão aqui não é… ‘não pensem no contrato ou no 
acordo com o cliente como algo para vos salvaguar-
dar em caso de irem para tribunal. O objetivo  é que 
isso não chegue a esse ponto’… a ideia do contrato, 
ou a ideia do acordo… é evidente que também é para 
isso… questões de direito de propriedade intelectual 
ou de honorários devidos… obviamente que também 
é esse, no limite. Mas muito mais importante do que 
isso, e é mais essa função do contrato ou do acordo, 
é ter a certeza que no início do processo as questões 
são todas discutidas e clarificadas. Porque de facto  
às vezes parecem-nos questões… óbvias para nós, 
designers… óbvias para o cliente… e que não o são 
para o outro lado. Coisas tão básicas como direito de 
propriedade de ficheiros editáveis de uma publicação. 
De quem são? Obviamente que os direitos de repro-
dução de um projeto  encomendado serão do cliente, 
mas os direitos sobre os ficheiros editáveis. De quem 
são? Só isto, dá para uma grande discussão… ou 
discussões interessantes… por exemplo, alterações ao 
trabalho… e apropriação do trabalho? É evidente que 
há questões que reúnem facilmente consenso, quando 
estamos a pensar em termos de… se calhar, uma 

edição encomendada… não faz sentido que possa ser 
alterada, a posteriori… mas quando falamos de uma 
identidade de uma empresa… quer dizer, alteração do 
logo, passados 5 anos ou passados 2 anos, em relação 
àquilo que o cliente fez, por exemplo. Passados dois 
anos em que nós fazemos o projeto  de identidade e 
a criação de um novo logotipo de uma empresa, eles 
fazem 75 anos… e eles decidem pegar no logo que 
nós fizemos, e decidem inscrever lá um ’75 dentro’… 
é legítimo…? Não é? E portanto, essa questão do 
acordo é por causa disso.

Nesse documento estipulam isso?
Tentamos… tentamos levantar… nós já temos tido 
reação… os nossos orçamentos, ou propostas… eu 
não lhe chamo orçamentos… quando me pedem um 
orçamento nunca é um orçamento, é uma proposta… 
têm sempre várias páginas… 10 páginas, 8 páginas… 
e tenho às vezes a reação  do tipo ‘epá, pedi-vos um 
orçamento… recebi aqui um manifesto e tal’… e 
portanto, há sempre aqui um bocadinho essa tentativa 
de equilíbrio… porque há questões importantes ali a 
clarificar, quer dizer… a questão de porque é que nós 
não vamos apresentar nenhum estudo gráfico antes do 
contrato estar assinado, ou desse acordo estar feito… 
em questões de identidade, por exemplo… nós, quan-
do desenvolvemos projetos  de identidade, já foi algo 
que tentámos desenvolver, algumas parcerias, mas… 
a garantia que não existem oposições de terceiros… 
de garantir que a marca é única, etc. Clarificar muito 
bem como é que isso funciona, porque é assim… nós 
podemos fazer uma identidade, um logotipo muito 
interessante, o cliente vai para o registar e já existia 
um outro, ou algo parecido… na Áustria, ou na 
Polónia, ou na Nova Zelândia… quer dizer… como é 
que é, nesse caso? De quem é a responsabilidade? Nós 
temos obrigação de fazer um novo? Tem custos? É 
tentar eliminar essas questões… e é útil, porque isso 
muitas vezes  provoca uma discussão que é clarifica-
dora. E dá-nos a oportunidade também de explicar 
o nosso processo de trabalho. Muitas vezes, nós, ou 
os designers… eu não sou designer, mas… muitas 
vezes, da parte do design, há uma grande queixa de 
que os clientes não percebem a complexidade que 
está por detrás da atividade. Mas também  é verdade 
que muitas vezes não há um esforço de comunicação  
para clarificar isso. E muitas vezes isto é um bom 
pretexto para isso. Para explicar… quer dizer, porque 
é que são essas fases… a questão do faseamento dos 
processos… tentamos explicar as fases em que se de-
senvolve o projeto … e isso ajuda o cliente a perceber 
porque é que nós não avançamos com a paginação de 
um livro ou um projeto  com conteúdos que não são 
os finais…
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E, nesse conjunto de regras, tentam ser o mais 
inflexíveis possíveis?
Não… Essas regras também funcionam para nós. É 
muito fácil, no dia a dia, com a pressão, sucumbir à 
pressão… ‘epá, não temos ainda aqui os conteúdos 
finais, mas podem ir avançando com isto e tal’… 
estas regras também nos servem para nós enquanto 
referencial. É evidente… quer dizer… o referencial 
mais importante é sempre a experiência traumática 
de algum trabalho recente em que nós decidimos 
ir para fora desse território e percebemos porque é 
que temos isso tão bem definido. Estou a falar de 
projetos  gráficos em que ainda não temos conteúdos 
definitivos, ou porque é que nós, quando apresenta-
mos uma proposta de identidade, não apresentamos 
várias alternativas em simultâneo… não é por uma 
questão de dar mais trabalho, ou de fazer, porque 
isso internamente estão sempre estudados outros 
caminhos. Não apresentamos várias, porque tem 
uma razão de ser: por um lado, porque achamos que 
muitas vezes esse é um exercício de preguiça… por-
que a certa altura, não nos obriga a escolher uma e a 
desenvolvê-la como deve ser… ‘epá, esta é uma ideia 
boa… e aqui está outra… vamos assim com várias’… 
aliás, isso também se vê com os designers mais 
novos, quando chegam aqui ao ateliê de Coimbra. 
Muitas vezes, quando lhes é dado um projeto, não o 
desenvolvem até ao fim. Desenham uma ou duas coi-
sas, três ou quatro alternativas, e chamam o diretor  
criativo ou um designer mais velho e ‘epá, o que é 
que tu achas’? Pensar dói… dói, e dói muito. Pensar 
e tomar decisões, dói… por outro lado, nessa questão 
de não apresentar várias alternativas, tem a ver com 
os caminhos que isso abre. É que é muito fácil… é 
evidente que todas estas regras não são dogmáticas, 
e existem exceções … e não quer dizer que, pontual-
mente, não o tenhamos já feito. Depende também um 
bocadinho do interlocutor. Isto de apresentar uma 
ou duas propostas alternativas, depende… nós temos 
alguns clientes com quem já trabalhamos há muito 
tempo e que eles percebem o que é que está em cau-
sa… não entram na tentação de misturar conceitos… 
‘epá, este conceito é bestial, mas a cor daquele é que 
funcionava bem… ou com aquele tipo de letra’… 
e esse tipo de apresentações dá muito azo a isso… 
e muitas vezes em reuniões, seja por cansaço, de 
todas as partes, seja por até a argumentação, embora 
enviesada, parecer lógica naquele momento, cede-se. 
E só depois, quando nos fechamos novamente no 
ateliê, começamos a desenvolver e pensamos… ‘não, 
isto tinha um conceito e eram estas cores e esta a 
tipografia, porque isto tinha uma razão de ser’… 
depois fica ali num… essas regras também são úteis 
para nós.

E mesmo com essa diferença toda entre clien-
tes, com tipologias diferentes… de uma maneira 
geral, como lidam com esses vossos argumen-
tos? A cultura visual, no teu entender, vai ao 
encontro das expectativas do trabalho e está ao 
nível da vossa? Ou, na verdade, há um gap entre 
as realidades?
Há de tudo… há de tudo, mesmo…

Há quem conteste este modelo de organização, 
como referiste… clientes que reagem de modo 
mais supreendido?
Ah, sim! Há clientes… quando eu digo… nós recebe-
mos aí convites… ainda esta semana recebi um, para 
desenvolvermos um projeto  gráfico e propor… e eles 
estavam a fazer a consulta a vários, e nós explicámos 
que não fazíamos isso, e eles não quiseram mais traba-
lhar connosco, portanto… aí, sim…

Acabam por se afastar, de certa forma…
Depende. Já funcionou das duas maneiras… uma outra 
grande instituição regional, pública, convidou-nos du-
rante 3 anos seguidos a apresentar uma proposta gráfi-
ca… eles tinham um conjunto de publicações anuais… 
e no início de cada ano consultavam vários gabinetes, 
mas… o pedido era proposta gráfica e nós respondía-
mos com base nisso… e nós sempre… respondíamos 
porque é que não fazíamos e acho que, ao terceiro ano, 
já nem sequer respondemos… e, curiosamente, o pre-
sidente do Conselho de Administração, ao fim de três 
anos, telefonou-me pessoalmente e perguntar… ‘epá, 
você tem 10 minutos para falar comigo?’… eu achei 
aquilo muito estranho… e ele ‘explique-me lá aquela 
história de porque é que vocês nunca apresentam 
proposta’… eu expliquei-lhe, e ele disse… ‘faz sentido 
o que está a dizer’. Expliquei-lhe a questão de que ‘epá, 
achamos que não faz sentido, tal como nós não pedi-
mos a um advogado para fazer um parecer jurídico… e 
não pedimos a 10 advogados para fazer um parecer ju-
rídico… e depois aquele de que gostarmos mais é que 
pagamos’… ainda para mais havendo portefólio e um 
historial que permite aferir qualidade e o tipo de abor-
dagem de cada gabinete… e ele achou que isso fazia 
sentido. E, a partir daí, curiosamente, eles continuam a 
fazer essas consultas, continuam a fazer concurso, mas 
remunerado… por convite, e remunerado. Isto não quer 
dizer… é assim, nós fazemos muitas vezes propostas 
orçamentais e até de estratégia, entre aspas, sem estar 
adjudicado. Isso é o mínimo… muitas vezes, há muito 
trabalho, mesmo aí, a fazer… muitas vezes o cliente 
pede-nos uma solução mas é uma decisão muitas vezes 
já decidida pelo cliente, que muitas vezes nem sequer 
corresponde… nem sequer é a solução à necessidade 
real. Muitas vezes, o nosso trabalho é identificar essa 
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necessidade de comunicação e, então sim, propor 
uma solução. Agora, no trabalho especificamente de 
design… e aí, também é interessante: o que é que um 
gabinete destes vende? É o objeto  gráfico, é a solução 
gráfica? Não é…

Não é só…
Não é só e eu diria que é tão ou mais importante… é 
evidente que depende do tipo de área do design em que 
estamos a falar… quando estamos a falar num livro e 
o cliente encomenda um catálogo… é evidente que aí 
não há muita discussão a reter… mas quer dizer… uma 
das grandes mais-valias… ou um dos grandes pontos 
positivos do designer é a sua capacidade de análise es-
tratégica, de pensamento estratégico… embora muitos 
designers não a queiram desenvolver por aí e vejam isto 
como uma atividade  artística. Mas muitas vezes estes 
gabinetes têm uma componente de ajudar o cliente a 
pensar na necessidade que têm e a definir… e isso faz 
parte. O desenho da solução não é só escolher o tipo de 
letra e a cor. Tem essa componente aí…

Há diferenças de tratamento com os clientes 
que são recentes e os outros com quem colabo-
ram há vários anos?
Sim, necessariamente… necessariamente, aliás… nós 
temos uma carteira de clientes muito estável, isto é… 
se olharmos para a carteira de clientes do ateliê de 
Coimbra… não sei quantificar isto, mas diria que, por 
um lado, temos clientes com quem trabalhamos vários 
anos seguidos, durante muito tempo. Diria também, 
embora me possa surpreender se vir isto quantificado 
numa folha excel… não temos uma percentagem de 
clientes pontuais. Clientes que vêm por causa de um 
serviço… e se é que isso acontece é porque tem mais 
a ver… por um lado, porque são clientes que não têm 
uma grande necessidade de design, entre aspas… não 
necessitam de mais serviços ao longo do tempo. E 
pontualmente pode ser porque se percebe que há ali 
uma empatia que não funciona… o projeto  chegou ao 
fim, resolveu e tal, mas não foi o casamento perfeito. 
Mas sim, há uma diferença muito grande e há um 
custo muito grande no primeiro projeto  com o cliente. 
Porque lá está, mais uma vez a importância da empatia 
e da química. Torna-se tão mais fácil quanto melhor 
nos conhecemos. Quando nós já trabalhamos com um 
cliente há algum tempo, quando nós temos já a noção 
de… quer dizer, do tipo de coisas que esse cliente va-
loriza e não valoriza, quando nós conhecemos melhor 
a cultura da empresa ou da instituição, de trabalho… 
percebemos, também…  muitas vezes nós, quando 
fazemos projetos … um diretor  de uma Instituição 
cultural que nos encomenda uma Exposição… nós 
estamos a trabalhar para ele e para a Instituição, mas 

também percebemos que ele, internamente, tem que 
ganhar batalhas… é assim, até pode ser uma decisão 
dele, contratar este designer e fazer a exposição sobre 
este prisma, mas é sempre polémico, isso. Há sempre 
quem acha que devia ser outra pessoa… e portan-
to, muitas vezes nós temos que trabalhar com esses 
clientes… nós já sabemos quem são os atores  todos 
nesses projetos … já percebemos ‘ok, temos que ter 
isto em consideração ou desenvolvemos isto desta 
forma porque isto é valorizado aqui’… há necessa-
riamente diferenças entre com quem trabalhamos há 
mais tempo e com quem não… isto não quer dizer que, 
com clientes de ‘primeira hora’, as coisas não possam 
funcionar muito bem… quanto maior a duração da 
relação… admito que também possa acontecer outra 
coisa… que certas relações, não sendo geridas com 
alguma atenção, que possam cair no marasmo. Isso é 
pouco frequente… acontece mais com os clientes com 
quem se tem uma natureza do trabalho mais repetiti-
vo… porque aí pode-se entrar muitas vezes… 

Saturam-se? 
Acho que é da natureza humana. Começamos a fazer 
um trabalho… e a paixão ou o interesse da possibilida-
de de um novo projeto  é mais forte… e, provavelmente, 
para um novo designer… eu acho que isso também… 
nós não estamos aqui a inventar nada… isso explica 
muitas vezes a política de algumas empresas que têm 
isso muito bem estudado que fazem questão de… em 
ciclos e ciclos de trabalho… um período de colaboração 
longo, ou médio/longo, mas depois fazem questão de 
alterar… mas mais uma vez, eu acho que isso funcio-
na de duas maneiras. Por outro lado, também acho 
que é possível, e nós temos casos desses, de empresas 
com quem nós trabalhamos desde o início do ateliê 
de Coimbra, em que continuamos a trabalhar e que 
funciona muito bem. Agora… tem que haver aí uma 
preocupação das chefias, quer do nosso lado, quer do 
lado deles… de sentarmos a falar e discutir… e pôr tudo 
em causa. ‘Vamos olhar para isto e perceber se, como se 
recebêssemos isto’… fizemos isso há pouco tempo com 
a Almedina. Em que se fez um projeto  de remodelação 
completo das edições jurídicas… nós, inicialmente, 
quando pegámos na Almedina, que foi logo no início do 
ateliê de Coimbra, o objetivo  era… e isso foi discutido 
com o cliente… havia dois caminhos: ou uma revolução 
completa, gráfica, ou pegar no património que existia, 
que já tinha 40 ou 50 anos de notoriedade, e tentar 
elevar o nível. Chegámos à conclusão de que era melhor 
o segundo… pela natureza dos clientes deles, mais con-
servadores, etc… e, portanto, foi pegar em muitas das 
imagens deles, das capas, etc… e qualificá-las. E agora, 
há dois ou três anos, a abordagem foi olhar para isto 
como se ‘ok, fomos contratados pela primeira vez por 
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esta empresa… vamos olhar para o património desta 
empresa’… que por acaso tínhamos sido nós que tínha-
mos feito… e questioná-lo. E chegámos à conclusão que 
havia aí um trabalho a fazer-se e fez-se…

Há pouco falávamos dos clientes e falávamos 
do impacto dos mediadores, ou dos agentes, no 
projeto … consegues também identificar a ação  
no projeto  da parte de outro tipo de agentes, 
como os fornecedores?
Sim… eu, há dois ou três dias li uma frase… sou 
péssimo para registar… estava a tentar pensar… acho 
que era um designer e tinham uma frase na homepage 
deles, mas nem sei se era com este sentido que eles 
a lá tinham… mas fiquei com a frase na mente… To 
have good design as a result, you need more than good 
design… you need more than just good design… não 
sei se era esta a interpretação, a que eu vou dar, que eles 
dão a isso… mas a mim bateu-me particularmente forte 
e acho que têm toda a razão. Para que um projeto  de 
design seja considerado um projeto  de bom design, é 
preciso muitíssimo mais do que só ter bom design… do 
que só o design ter sido bom. Podemos ter os melhores 
designers… e nesse sentido, entram todos os fatores. 
Entra um bom problema, no nosso caso, quer dizer… 
entra uma boa necessidade… tão melhor será o design 
quanto melhor será a necessidade a resolver… o proble-
ma a resolver… entra a qualidade do cliente no sentido 
de ter, enfim… ter ou não sensibilidade e respeito pelo 
design… entra as condições do mercado… podem ser 
questões financeiras… condiciona a imensos níveis. A 
questão dos fornecedores… condiciona, na indústria 
do papel, nas gráficas… o que é que nós assistimos em 
Portugal? Muitas vezes nós queremos fazer um trabalho 
qualquer… cada vez menos, porque o trabalho é cada 
vez menos para produção em papel… mas as opções 
disponíveis… embora o ateliê de Coimbra tente incluir 
isso na questão do projeto  e não está permanente-
mente a refilar sobre isso… mas é verdade, e há que 
ter consciência disso: nós em Portugal, na periferia da 
Europa, temos à disposição papéis muito mais limitados 
do que temos no centro da Europa. Nem sequer estou 
a falar em termos de custos. Se falarmos com a maior 
parte das distribuidoras, existem uma gama muito 
limitada de papéis em stock. É evidente que se pode… 
muitos papéis nem sequer são importados ou, a serem 
importados, é para usos específicos e há quantidades 
mínimas que têm que ser compradas… muitas vezes, 
isso inviabiliza logo, porque se não for um projeto  que 
tenha algum tipo de planeamento com antecedência, já 
nem sequer dá tempo de fazer isso… provavelmente, 
num outro mercado muito mais central, isso estaria em 
aberto, porque está em stock… os fornecedores também 
limitam… aliás, o J.B. uma vez saiu-se com uma frase, 

que eu não sei se é da autoria dele ou se a foi buscar a 
algum lado, mas acho que é uma grande verdade, que 
é a cadeia da qualidade ou da mediocridade… e isto é 
válido para nós, como para um cliente… não estou a 
dizer que são necessariamente os designers que estão 
acima da média dos outros… a gráfica também se pode 
queixar do mesmo. Se calhar até temos aí uma gráfica 
com uma qualidade extraordinária, de altíssimo nível, 
e que sente ‘epá, mas nós não conseguimos produzir 
trabalhos de qualidade porque a cadeia… não há bons 
ateliês a fazerem projetos  que explorem ao limite a tec-
nologia e as capacidades que temos’… ainda por cima, 
o nosso trabalho… quer dizer, há uma componente a 
montante, que não depende necessariamente de nós… 
tem a ver com aquilo que entra para o projeto. Nós não 
criamos conteúdos… muitas vezes, somos mediado-
res… e tem também a ver com a jusante. O trabalho, 
muitas vezes, não acaba em nós. Ainda vai para uma 
gráfica, ou vai para uma empresa de produção… por 
acaso há uma coisa que eu digo, e repito… embora já 
não diga isto com a convicção que dizia há uns anos, 
mas eu tenho um bocado a sensação que é mais difícil 
arranjar parceiros e fornecedores de qualidade do que 
clientes de qualidade… ou seja, fornecedores naquele 
sentido que pegam no nosso projeto  e levam-no… mui-
tas vezes, nem sempre… mas nós temos a sensação de 
que, quando temos que lidar com outros parceiros, ou 
com fornecedores, a nossa preocupação é que o projeto  
não seja desvirtuado ou estragado… e, portanto, quando 
nós deparamos com um parceiro ou um fornecedor, que 
pega naquilo que nós idealizámos e o leva… quer dizer, 
é um copo de água no meio do deserto. É refrescante… 
sentir isso… e isso é muito valioso.

E isso não acontece com frequência?
Se calhar nós gostamos de nos queixar… quer dizer, a 
sensação… ou, por outra… eu valorizo muito quando 
isso acontece. Mesmo que isso passe a ser frequente, 
eu espero que eu nunca deixe de valorizar isso. Isso 
é muito bom. E muitas vezes alguns projetos  vivem 
muito disso. É evidente que, se o projeto  tiver muita 
qualidade, não é por causa da impressão ser melhor ou 
pior que… mas também é verdade que muitas vezes 
é a soma das partes. Sim, isso afeta  muito. E eu acho 
que afeta … mas isso é um estilo meu, pessoal… eu 
acho que também afeta  muito aqui. Nós temos essa 
experiência. Agora nestas semanas inaugurámos 7 
ou 8 exposições, no espaço de 15 dias… e, portan-
to, trabalhámos com muitas equipas de produção e 
montagem diferentes… e é… a diferença de registos 
é enorme. Da postura e da forma como as equipas en-
caixam. E aqui é fundamental haver aqui um encaixe, 
porque nem tudo é previsível… chega-se ao local de 
montagem, e algo que o cliente tinha garantido, ou 
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alguém tinha dado como certo, que iria estar numa 
forma, não está, e portanto é preciso fazer ali uma 
correção  de última hora ou uma afinação…

Onde é que reúnem normalmente, com os clien-
tes? Em cada uma das empresas ou aqui?
Eu, preferencialmente, é assim… normalmente, 
quando é um cliente novo, para a primeira reunião, 
eu sugiro que seja aqui. Porque acho… quer dizer… 
no fundo tento, a não ser que seja por uma questão de 
comodidade do cliente, ele prefira que seja nas insta-
lações dele. Mas… eu, quando contrato, ou quando 
estou à procura… sendo eu o cliente a contratar alguma 
coisa, eu gosto que a primeira reunião seja lá… porque 
há coisas que se percebem da empresa. Tenho todo o 
interesse que o cliente venha aqui e veja como é que é o 
estúdio e perceba um bocado como é que nós somos.

E costumam comentar, quando visitam?
Não, não costumam tecer comentários… quer dizer… 
também não os peço. Mas sei que formam uma opinião 
com base nalguma… porque é assim: nós vemos o site 
ou vemos umas referências e imaginamos logo uma 
coisa. É completamente diferente quando falamos com 
alguém, e quando conhecemos em primeira mão. A 
mim isso acontece-me frequentemente… não há nada 
como… isto não quer dizer que tenha que ser show 
off… aliás, um dos produtores com quem nós trabalha-
mos, ele agora tem uma grande fábrica e umas insta-
lações ótimas … nós, quando começámos a trabalhar 
com eles, era uma empresa de Braga, e a oficina era no 
rés do chão da vivenda… com o pior dos aspetos … 
com o cão amarrado a uma corrente, junto ao fundo… 
o pior que se possa imaginar… mas foi importante lá 
ir para perceber a cultura de trabalho e percebeu-se… 
e começámos a trabalhar com eles, hoje em dia são 
uma empresa enorme, com ótimas  metodologias… e 
essa empatia de que eu falava, que é fundamental ao 
design, nasce muito desse contacto pessoal… portanto, 
a primeira reunião eu proponho que seja aqui para o 
cliente… até para não haver… quanto mais nós con-
seguirmos eliminar essa dessintonia de expectativas, 
mais probabilidades o projeto  tem de correr melhor… 
se o cliente percebe logo ‘epá, não, mas estes tipos eu 
pensava que eles tinham uma outra forma de estar, ou 
uma postura, ou o que era’… preferimos que o projeto  
morra no início do que essas questões se venham a 
revelar… depois, muitas vezes as reuniões de trabalho 
e de prolongamento… e de desenvolvimento… nor-
malmente as reuniões são nas instalações dos clientes 
porque eu acho que é isso que faz sentido… se o cliente 
quiser reunir aqui, ótimo, mas… tal como eu, quando 
lido com fornecedores, etc… dá-me muito mais jeito 
e é-me muito mais conveniente que eles venham cá e 

que eu não perca minutos ou horas de viagem… mas 
normalmente, é essa a política.

Como é a vossa, ou a tua relação, com esses 
agentes? É uma relação estritamente profissio-
nal, cordial ou fria…? Como vês essa relação? 
Eu não… eu não tento… mais uma vez, existe de 
tudo… mas eu acho que quanto mais cordial, no 
sentido de franca for, melhor. Só quando as pessoas 
se sentem à vontade é que discutem os problemas. 
E nós, como muitas vezes estamos na posição de 
resolver questões de comunicação para os clientes, 
é importante que essas coisas sejam discutidas com 
honestidade. Porque senão… mas existe todo o tipo de 
relações. Lá está, também depende. Quando estamos a 
falar de clientes, do que é que estamos a falar? Muitas 
vezes existem interlocutores sem grande capacidade 
de decisão, do lado de lá, e portanto muitas vezes a 
conversa com esses indivíduos é difícil… para mim, 
as reuniões não são locais para trabalhar. As reuniões 
ou são para tomar decisões sobre trabalho que se fez 
ou eventualmente para discutir… brainstorming… ou 
discutir ações  seguintes, de trabalho que virá. São para 
atividades  de planeamento ou decisão, não de trabalho. 
Se as decisões são para decidir ou para trabalhar e 
se eu tenho um interlocutor que não tem capacidade 
de decisão ou de autonomia, a reunião muitas vezes 
são um vazio. Invariavelmente, é o tipo de coisa que 
provavelmente poderia ter seguido por e-mail, porque 
se o que ele vai fazer é relatar… para depois alguém 
decidir e comunicar… depende muito. Mas nós temos 
alguns clientes nossos que se transformaram em gran-
des amigos pessoais. Já o contrário é menos verdade… 
(risos)… grandes amigos pessoais que se tornaram 
grandes clientes… não é tão frequente. Mas temos… 
tenho um ou dois clientes que se tornaram grandes 
amigos pessoais.

Falámos há pouco de clientes do setor  público e 
do setor  privado. Que diferenças há?
São… depende… há diferenças, necessariamente. 
Não consigo dizer que um é melhor que outro. Nalgu-
mas questões… por um lado, há toda uma questão, e 
particularmente nesta altura…há toda uma questão 
do contexto de trabalho que é condicionado por isso. 
Contratação pública, adjudicação… em todo esse 
processo, logo aí há uma diferença grande. Embora 
nós tentemos, com aquele tipo de modelo de propos-
ta, que essas questões sejam à mesma discutidas, se 
bem que às vezes é difícil porque se muitas vezes nas 
empresas, o interlocutor é o mesmo, e muitas vezes 
esse documento lhe passa pela mão, muitas vezes 
nos serviços públicos eu tenho que garantir que essa 
informação chegue a sítio certo. Muitas vezes essas 
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questões, como são entendidos como orçamentos, vão 
para o serviço de contabilidade, que só está interes-
sado em garantir… que está lá o prazo de execução, 
que está lá o prazo de validade da proposta… muitas 
vezes aí temos que diferenciar essas questões… e de-
pois, é evidente que há diferenças. Há muito poucos 
trabalhos de índole cultural que nós conseguimos 
fazer para o setor  privado, porque não há grande 
tradição do setor  privado…

A não ser pela via do mecenato…
…Sim, muitas vezes fazem-no através do mecena-
to, mas em última análise o nosso interlocutor… os 
Museus, etc, com quem nós trabalhamos, tem mecenas 
privados, mas aí a entidade privada nem existe para 
nós, para todos os efeitos. É um financiador, não tem 
grande palavra a dizer… não é um cliente. É um sta-
keholder, mas não é um cliente direto  e muitas vezes 
nem sequ intervém. Que mais diferenças existem? Há 
vantagens e desvantagens. Muitas vezes, no privado, 
notas que as questões são discutidas… lá está, também 
depende muito das pessoas que estão nos lugares. 
Acontece… é mais fácil, no setor  público, acontecer 
que um projeto  não seja devidamente questionado e 
escrutinado, porque no fundo é dinheiro de outros. 
Isto não é necessariamente verdade porque há muita 
gente no setor  público que gere… e então nos anos 
mais recentes isso tem-se visto, em pessoas que têm 
a responsabilidade de gerir as instituições…  já zela e 
tem uma preocupação de eficácia do design, de utilida-
de e de qualidade…

Mas em anos passados, isso não acontecia…?
Não. Não… e nota-se. Eu, às vezes, tenho algumas 
dúvidas… tenho uma certa curiosidade quando ouço 
dizer designers que preferem trabalhar estritamente na 
área cultural… atenção, não estou a pôr palavras nas 
bocas de ninguém… mas tenho curiosidade genuína 
em perceber se é… ‘sim, senhora, é uma questão que 
tem a ver com a natureza do trabalho e dá-me prazer 
e um gozo que atividades  comerciais, etc, não me 
dizem nada… e não me interessa’… acho que isso é 
perfeitamente legítimo, tal como provavelmente haverá 
designers que querem ir estritamente trabalhar para 
agências de publicidade e querem ir materiais de comu-
nicação pura e dura… 

Publicitárias…
Exatamente … e que não têm paciência para outros… é 
legítimo. Mas na área cultural, eu fico com a sensação, 
e acontece muitas vezes, que existem designers que 
preferem isso por causa dessa questão: porque muitas 
vezes não há  essa preocupação… os contornos são 
muito mais…

Não visa tanto a eficácia máxima?
Não é uma questão de eficácia… o design não tem 
que ser sempre eficaz. Às vezes há projetos  que não 
têm que ter um retorno necessariamente financeiro. 
Não há propriamente um cliente a exigir resultados. É 
uma encomenda muito mais próxima da encomenda 
artística, muito mais próxima do mecenato, em que eu 
encomendo a um designer a conceção  de um objeto /
catálogo/livro… 

Menos preso a regras?
Exatamente … em que não é fundamental que econo-
mize ou que encaixe na produção… que tire aproveita-
mento dos planos de produção, porque isso não é uma 
preocupação… não é questão o custo unitário final do 
objeto  porque ele está subsidiado a priori e, se se ven-
der, é um extra… a importância ali é criar um… e não 
estou a dizer que em certas encomendas não haja situa-
ções que façam sentido desse ponto de vista, em que a 
ideia ali nem é tanto a ideia comercial… mas isso retira 
uma carga muito grande. Muitas vezes a dificuldade de 
alguns projetos  de design é, com recursos limitados 
e com condicionantes muito fortes, a de resolver um 
problema… e não escondo que a nós também nos dá 
prazer fazer trabalhos, muitas vezes, com orçamentos 
muito mais dilatados, e com uma encomenda com um 
programa mais aberto. Não completamente aberto, 
porque aí a certa altura eu acho também que o design 
tem uma certa dificuldade… aí já estamos, claramente, 
a entrar no domínio artístico…

Vocês têm dificuldades em argumentar o valor 
profissional do vosso trabalho? Ou seja… é-vos 
difícil chegar junto do vosso cliente e argumen-
tar a qualidade profissional do trabalho.
Sim… acho que sim. Mais uma vez, isso depende do 
interlocutor. Mas sim, é difícil… eu acho que isso não 
depende só dos designers… eu acho que isso é também 
uma… acho que isso é uma qualidade ou um sinal 
da maturidade da sociedade. Ainda ontem estávamos 
na livraria e vimos uma editora nacional que fez um 
plágio inenarrável…

Da Coralie Bickford-Smith…
Exatamente … epá… E eu e a Ana demos por nós a 
dizer ‘nós gozamos com os chineses, que andam a 
abrir restaurantes do estilo do Mcdonalds… epá, nós 
estamos a fazer um bocado a mesma coisa’… é uma 
questão de maturidade de mercado. E muitas vezes, 
quando vamos ter a territórios em que nem sequer é 
bem percebido qual é a função do design… desse pon-
to de vista, por exemplo, faz falta… faz falta imensa 
coisa. Os designers têm uma grande responsabilida-
de… designers, quando digo designers… empresas de 
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design, como eu, que não sou designer… mas têm uma 
grande responsabilidade em valorizarem o seu traba-
lho, mas também não depende só deles. Depende… 
há aqui também um contexto… provavelmente, em 
situações económicas mais difíceis, está mais perto do 
supérfluo, ou assim entenderão muitas pessoas, quan-
do provavelmente é exatamente  o contrário. Aquilo 
que nos pode distinguir e vemos apostas que estão 
a ser feitas em Portugal, por este lado, que vingam 
precisamente pela qualidade… quer dizer, esta coisa 
da cópia barata e da desqualificação… ‘imite-me aí 
aquilo’… mas eu agora perdi-me na pergunta…

Se era difícil argumentar o valor profissional…
Sim, é. Mas depende do interlocutor. Há clientes que 
já tiveram… que já consumiram design, que perce-
bem perfeitamente qual o peso e a importância que 
o design tem na sua atividade, ou para  acrescentar 
valor ao seu produto ou ao serviço, aí já não há difi-
culdade. Aí, quanto muito, a discussão é logo noutro 
nível. A discussão aí é muito mais se a solução que 
nós estamos a propor é ou não a adequada… quando 
a discussão entra nesse nível… eu há muito poucos 
dias tive uma discussão grande com uma pessoa de 
uma instituição pública, que fazia a comparação do 
design… isto a propósito de concursos não remune-
rados… propostas gráficas não remuneradas… e em 
que a comparação feita à atividade  de design era… 
o exemplo que me foi dado… ‘então, se eu fizer um 
concurso para quadras populares, quer dizer que eu 
só posso convidar escritores profissionais e tenho 
que lhes pagar por isso’? Criar a identidade para uma 
instituição pública foi comparado a criar uma quadra 
popular. Portanto, isto diz um bocadinho… e isto dito 
por um responsável de uma instituição pública com 
bastante importância. Isto diz bastante de como é que 
é percecionado  o design. E quando eu contra-argu-
mentei ‘então mas passa-lhe pela cabeça fazer um 
concurso de ideias aberto à população em geral, de 
um estudo prévio para a nova sede da instituição que 
dirige’? ‘ah, não mas aí é a Arquitetura ’… portanto, o 
design, ainda… sim, às vezes é difícil. Esse é o drama 
de ter uma empresa de design. Num plano teórico, 
eu diria que, se é preciso estar a explicar isso, para 
ganhar o cliente, é porque não interessa. Quer dizer, 
lá está… tem que haver uma perceção … para que o 
design possa ser eficaz, resultar e ser bom, tem que ha-
ver a perceção  do lado do cliente de que é necessário 
e ter uma noção do que é a sua importância, mesmo 
que não seja a noção exata, ou aquela que nós temos, 
tem que ter a noção de que isto é uma questão… e 
que não contrata porque sim, porque agora é isto que 
se faz. Num plano teórico, no limite, eu diria que ‘se 
nós ainda temos estar nisso’… isso só revela que, do 

lado de lá, a organização não valoriza o design e não 
percebe qual é o valor e o potencial que o design pode 
ter para o serviço, ou o produto, ou a atividade  que 
faz. E isso também me guia, normalmente, em termos 
de continuarmos a trabalhar ou não. Se eu percebo que 
há essa perceção, se eu percebo que há uma expec-
tativa… ou irrealista das capacidades do trabalho do 
design… que agora o design vai chegar e vai salvar o 
empreendimento imobiliário que é um desastre e que 
foi feito no sítio errado, e com má qualidade, e que é a 
brochura que os designers vão fazer que vão transfor-
mar aquilo num sucesso de vendas… epá… a priori eu 
tento que esse projeto  nem sequer avance, porque não 
vamos conseguir… ou porque o design tem proprie-
dades mágicas de que nós chegamos e tornamos um 
produto ou um serviço numa atividade  sexy… agora, 
há o mercado real… por isso é que há histórias de 
designers que mudam de país e de continentes e vemos 
alguns casos desses… e acho que há várias histórias 
dessas… desde o Sagmeister que sai da Áustria e vai 
para os EUA porque percebe que na Áustria não tem a 
massa crítica, nem o volume, nem o perfil de empresas 
discográficas que pudessem pagar o que ele gostaria 
que pagassem para ele desenvolver uma capa… o tipo 
de projetos  que ele se propunha fazer necessitavam 
necessariamente de um orçamento maior… portanto, 
só num mercado com tiragens muito maiores… e é aí 
que ele se muda… ou o Studio Dunbar, que trabalha 
muito bem na Holanda (localização do ateliê), e quan-
do tem uma tentativa de trabalhar na Holanda, não 
funciona… acho que sim… o contexto é muito impor-
tante. Não só em termos da perceção  do design mas 
também a forma como lida com ele. Curiosamente, se 
calhar, para nós, a Alemanha até nos parece ser um 
país sofisticado em termos de design, mas, curiosa-
mente, dito pelo Gert Dunbar eles deram-se muito mal 
lá… ‘epá, os alemães… a relação dos alemães com 
os designers… não há carinho pelos designers, e nós 
precisamos de carinho para trabalhar’… e portanto, 
tiveram o escritório aberto dois anos, lá, e não conse-
guiram… ele, aliás, fala disso publicamente e tem um 
filme divertidíssimo…  

[FIM ENTREVISTA]
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Lisboa, 13 novembro 2012
Entrevista a A.B., designer do ateliê de Coimbra.
Local: café próximo do ateliê.

(Entrevistador explica a natureza e a estrutura 
da entrevista)

Comecemos pela relação com o líder criativo. 
Fala-me da tua relação com o J.B..
Bom, a relação com… com… com o J.B., evoluiu bas-
tante o longo dos anos… Eu no início não o percebia 
muito bem… e… o J.B. muitas vezes, não digo que seja 
como uma esfinge, mas não é… é preciso saber per-
cebê-lo… é preciso aprender a perceber o que ele está 
a dizer. Muitas vezes… a clareza não é o ponto forte 
dele… na… na explicação, naquilo que ele pretende 
até poderá ser, mas na transmissão… da ideia, nem 
sempre. E muitas vezes certos silêncios valem tanto 
como algumas palavras e portanto só ao fim de algum 
tempo e de algum convívio… e trabalhos partilhados e 
de processos, etc, envolvimento… é que eu percebi que 
o estava a perceber cada vez melhor…

Ao longo dos anos…
Ao longo dos anos… E aprende-se muito essa perceção, 
portanto… eu sinto que evoluí muito nessa perceção, 
muitas das vezes não em conversas de trabalho mas 
em conversas sobre assuntos da realidade… atualida-
de… uma exposição, um concerto, disto e daquilo… 
em que vais ficando com uma ideia do que é que o J.B. 
valoriza, do que é que o J.B. pretende ter, ser, alcançar, 
etc… E dessa amálgama de ideias, é quase uma miríade 
… de… de… de perspetivas, vai-se construindo um 
bocadinho uma ideia e essa é a altura em que começa 
a haver uma base, uma esfera de entendimento, em que 
uma pessoa começa a…, comigo foi assim pelo menos, 
comecei a perceber: Ok… é por aqui, a ideia é esta, 
não não há um estilo, não há uma receita, não há uma 
fórmula. Mas há modos corretos, modos apetecíveis, há 
modos desejáveis e há outras abordagens que não inte-
ressam… porque… são efémeras, porque são parecidas 
com não sei o quê… e isso foram coisas que eu me fui 
apercebendo… lá está… não por projetos propriamente 
ditos, mas por estar no mesmo espaço que o J.B., em 
conversas em que no fundo as pessoas se vão conhecen-
do. No fundo, fui conhecendo o J.B.…

Como uma relação…
Como uma pessoa, não só como um designer, ou seja, 
como um consumidor também, como um crítico…

Isso passa também para o local de trabalho…
Passa, porque começas a perceber pelo tom de ironia 
dele, pelo pelas criticas, pelas apreciações que faz, 

aquele que vale a pena ou não experimentar no traba-
lho que vai ser sempre validado por ele… 

Não sentes, de certo modo, que esse grau de 
conhecimento profundo que tu vais tendo da 
personalidade dele e ele da tua… Isso pode con-
dicionar as tuas respostas ou opções gráficas?
Condiciona… Condiciona seguramente, mas acho que 
de uma forma boa…

Já é um filtro… qualitativo… é isso?
No fundo é isso que nós vamos criando para nós 
próprios ao longo dos anos que vamos trabalhando com 
ele, a certa altura temos um filtro muito tecido pelo 
J.B.. Tecido por ele…

Pois… Tens a tua personalidade moldada…
Exatamente, e portanto no fundo é como se fosse um 
tecido, em que há uma base, de meia dúzia de linhas 
em que te vais entrelaçar as tuas linhas. Como se fosse 
um tapete… e a certa altura é já difícil perceber o que 
é que é do J.B., o que é que não é… às vezes não… é 
um bocadinho… lá está, a questão da autoria… a certa 
altura é uma coautoria, mas é evidente que o J.B. está 
sempre por detrás. É o maestro da orquestra… muitas 
vezes participa imenso nos projetos desde à génese até 
ao fim, e muitas vezes não. Passa só no fim e diz: — 
‘Eh pá, está fixe, está bem… Dá-se um toque’… Mas 
essa coisa de aparentemente quase… não-participati-
va, de chegar ao fim e dizer: ‘está porreiro, nem vou 
mexer’… é tão importante como o resto… há essa vali-
dação… E é aquele olhar de fora… por vezes estamos 
ali num projeto, completamente submersos, em tudo 
aquilo e faz muito, dá muito jeito… é muito importan-
te, ter alguém, que neste caso é o J.B., que vem com 
o olhar fresco, sem muitas vezes… sem saber tudo do 
projeto, mas sabe o essencial, e percebe: — ‘Eh pá, é 
isso… não é isso… não é nada por aí’…

Mas não é um olhar…
Não é um olhar distante… 

Nem inculto…
Claro que não… portanto, é um bocadinho do melhor 
de dois mundos… porque não está atrofiado pelas 
condicionantes… tem uma certa frescura, mas é uma 
frescura com muita estrutura por detrás, portanto uma 
frescura informada…

Com uma identidade tão forte, que é a dele, 
como é que tu vês a identidade dele refletida 
nos projetos do ateliê? Como é que tu vês isso?
Eu acho que o J.B. é um bocadinho diferente… 
Eu não sou muito conhecedora das realidades dos 
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outros ateliês de outras autorias do design. Ah… 
tenho ideia que no ateliê de Coimbra há uma ligeira 
diferença, começando logo pelo nome… Se bem que 
há muita gente que diz ‘o ateliê de Coimbra é o ate-
liê do J.B.’… mas eu acho que o ateliê de Coimbra 
sempre teve, desde o início, uma postura muito mais 
de empresa de design, com um diretor criativo, do 
que propriamente um ateliê de assinatura… Acaba 
por ter… tem lá todo o ADN do J.B.… mas é dife-
rente… parece uma coisa só do carimbo no papel, 
mas não é… acho que imprime logo uma dinâmica 
e um discurso que a própria equipa interioriza e que 
é praticado. Por exemplo… nós tentamos que não 
haja um estilo no ateliê de Coimbra, tenta-se… mas 
acaba sempre por haver… há sempre… Podemos 
não lhe chamar um estilo mas, está ali um gosto… 
uma curadoria… dos nossos próprios trabalhos. 
Abortamos uns, investimos noutros… Mas vol-
tando ao início da resposta, acho que talvez haja 
menos autoria nesse sentido… o J.B. quase… nós 
temos esse problema de dizer que o J.B. é o diretor 
criativo, mesmo quando concorrermos a concursos 
porque… é evidente que há ali sempre… o J.B. 
participa imenso, e mesmo quando não participa 
imenso, participa, mas não é aquilo que os america-
nos normalmente dizem de um diretor criativo, que 
é aquele que tem a ideia, cria o conceito e o designer 
executa. Nós não trabalhamos assim. É muito raro, 
é raríssimo. Se aconteceu foi uma ou duas vezes. 
Ah… normalmente o designer fica com aquele 
projeto… tem que pensar, tem que projetar, tem que 
desenhar e normalmente vai ter com o J.B. quando 
já tem uma ideia, ou duas ou três e é preciso reu-
nir… é preciso fazer opções que o designer não está 
a conseguir tomar sozinho… ou que tomou, mas 
ainda assim quer validar ou confirmar. E portanto, 
daí essa ideia de tecido. Porque há quase tanto de 
um como de outro…

Em partes iguais?
Depende muito. É difícil dizer isso… Eu tenho 
projetos em que o J.B. chegou no fim e disse ‘está 
ok. Segue’. E tenho outros que não… que eu teria ido 
por um caminho completamente ao lado e ele disse 
‘não, isso precisa de cor, isso nunca pode ser a preto’. 
E aquilo tornou-se um trabalho super colorido, por 
causa dele. E isso é uma parte importantíssima. E 
portanto é difícil criar essas divisórias… ‘Não, o J.B. 
participou aqui, mas depois aqui já não’. Há de tudo. 
Há trabalhos em que, de facto, ele teve um toque 
muito ligeiro e há outros que vai desde a estrutura… 
Tal como já aconteceu ao contrário. O J.B. já teve 
projetos  em que teve inputs valiosíssimos da equipa. 
Acontece, quer dizer… É um designer…

De todos ou de alguns que ele próprio selecio-
nará?
Não sei… não sei dizer pelos outros. Eu penso que sim, 
que ele vai picando aqui e ali alguns conhecimentos 
que admite que os outros tenham… sei lá… de testar 
as ideias com este ou aquele, consoante o trabalho em 
mãos. Ele normalmente não o faz, mas já o tem feito, já 
aconteceu e acho que é um bom sinal, até…

É bom sinal ele incorporar os princípios deles…
Estar recetivo … e acho que isso é uma coisa impor-
tante para ele e para o ateliê de Coimbra. Ir havendo 
uma certa frescura, um certo sangue novo…

Essa identidade dele… No teu dia a dia, como é 
que se manifesta mais? 
Dificulta-te o trabalho?
Às vezes sim, às vezes ele não está para aí virado… 
(risos)… mas normalmente não… também depende, 
toda gente tem dias, mas normalmente está recetivo. 
É preciso também saber apanhá-lo, no momento… no 
momento certo e ir já com um discurso estruturado…

É uma relação que se vai apurando também? 
Sentes isso?
Ah, sim. Muito. Muito. É uma relação que se vai apu-
rando, que se vai conquistando… É preciso conquistar 
também, não é? É um bocado como os professores… 
lembro-me de ter professores em áreas em que eu 
não liguei muito àquilo… em cadeiras que eu só lá ia 
à última da hora só para fazer que fazia aquilo para 
passar com 12… e os professores também ficam assim 
um bocado ‘naquela’, não é? Agora, quando tu investes 
e vais lá… chateias, picas… fazes trabalhos melhores, 
sentes que há um feedback muito mais interessado e 
o J.B. é um bocado isso, Constrói-se. É uma coisa dos 
dois lados.

Que filosofias reconheces para o ateliê? Ou que 
valores é que o J.B. transmite para o trabalho do 
ateliê?
Há vários valores que o J.B. e que o ateliê de 
Coimbra incorporam. Alguns não vêm só do J.B.… 
mas do J.B., em termos de design, na prática… ou 
melhor… dos resultados obtidos… por exemplo a 
tipografia é claramente um valor inalienável… nada 
sai dali com uma tipografia descorada, mal tratada, 
mal escolhida, quer dizer… é quase como ir à um 
baile de gala de galochas, quer dizer… não pode ser. 
A tipografia é o discurso. Há ali, claramente, um 
grande cuidado e um grande rigor com a tipografia. 
E depois também na ideia do sentido das coisas… o 
projeto  tem que fazer sentido. Nós não nos senti-
mos nada confortáveis, e acho que isso… não sei se 
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nasceu do J.B. se nasce na equipa, se nasce no design 
em si, mas é praticado no ateliê de Coimbra de forma 
natural… é que as coisas têm que fazer sentido, estar 
a fazer uma coisa ‘ah, é giro assim’. Isso para nós 
nem sequer é design.

Há um processo de reflexão, é isso?
É um processo de reflexão, há uma ideia… são sem-
pre soluções à medida. É evidente que há fórmulas. 
Há coisas que são corretas e outras incorretas, e as 
vezes até é correto fazer aquilo que é incorreto… 
Mas isso é preciso saber fazer isso. Acima de tudo 
há uma ideia de fazer uma coisa coerente, pensada, 
racional. E muitas vezes ouvimos ou vemos aborda-
gens ao design e à prática do design como se fosse só 
uma questão de ficar bonito, ficar estilística… pôr os 
cantos redondos, como agora tanta gente faz… Tens 
um logótipo quadrado e ‘vamos fazer um refresh e 
vamos pôr os cantos redondos a isto para ficar mais 
fashion, mais leve e tal’… nós temos dificuldade em 
fazer isso. Nem percebemos muito bem o que esta-
mos a fazer, quer dizer, não está na nossa estrutura 
fazer este género de coisas. Percebemos o que é que o 
cliente até possa querer… ‘ok, valorizar a imagem… 
está um bocadinho retro e pode dar a ideia de que 
não evoluiu, mas não conseguimos fazer essas coisas 
só porque sim. Se sentimos que aquilo não está a a 
fazer sentido, que não é preciso, que não é necessá-
rio… não mudamos.

Para ti é leviana, essa abordagem?
Acho que muitas vezes, é. Pode ser. Tens uma coisa 
que está bem feita, e que não necessita de trabalho 
nenhum, e muitas vezes fica pior, só porque o dono 
da empresa está com vontade de mudança… de mu-
dar o penteado… então que vá cortar o cabelo… que 
deixe a marca em paz. Acho mesmo que há uma cer-
ta inconsciência. Isso vê-se nos magistérios: a cada 
ministro novo que entra, muda a marca. Falta-nos 
um bocadinho daquela aristocracia inglesa e acho 
que o J.B. pensa muito assim… e eu sinto, penso o 
mesmo e subscrevo. Portanto, essa abordagem do 
trabalho… uma coisa com pés e cabeça… É como 
um cozinheiro estar a misturar ingredientes que não 
fazem sentido nenhum. O teu papel é esse mesmo… 
tem que haver um pensamento por detrás…

Como é que tu vês a relação dos teus colegas 
com o J.B.?
Vejo de uma maneira normal. Não sei muito bem o que 
hei de  responder…

Mas é diferente? Com os colegas mais novos, por 
exemplo… Há pouco disseste que ele era quase 

preciso esculpir para encontrar a personalidade 
dele…
Não era bem isso que eu queria dizer. Ele às vezes diz 
coisas que é muito fácil interpretar completamente ao 
lado e de ficares com uma ideia errada. E ele não se dá 
muito ao trabalho de se justificar… E portanto… daí eu 
ter falado na esfinge. Lembro-me no início de ter um 
bocadinho essa sensação: ‘Mas ele disse isto? Não pos-
so crer… isto é uma enormidade’… e depois perceber 
‘ok’… é preciso saber lê-lo… O J.B. não é uma pessoa 
literal, não é evidente, às vezes parece ter opiniões 
fortíssimas e contraditórias.

E os colegas, gerem bem isso?
Eu acho que sim. Cada um a sua maneira. Somos 
pessoas muito diferentes. E cada um, à sua maneira, lá 
chegou… ou tenta chegar, diariamente… com alguns 
solavancos, se calhar, de vez em quando, mas acho 
que cada um conseguiu construir a sua relação com o 
J.B.… E depois essas coisas, quer dizer… A equipa tem 
elementos que há uns que são melhores numas coisas 
outros são melhores noutras. Há trabalhos que todos 
sabem resolver, mas há claramente… trunfos que cada 
um tem e muitas vezes a relação com o J.B. também é 
construída por aí…

Ele valoriza esses trunfos? Ele já diz assim ‘bom, 
deixa isso com não sei quem…’
Sim… ‘este trabalho é claramente para fulano tal, que 
resolve isso com facilidade’… sim, sim… ele conhece 
a equipa. O A.M. por exemplo também tem essa… 
muitas vezes é o A.M. que faz esse trabalho, muitas ve-
zes é o J.B., muitas vezes conversam… Mas o J.B. tem 
essa… diria que tem essa noção, da equipa que tem.

O que é que eles esperam de ti? Ou o que sentes 
que é esperado de ti?
Eles… o J.B. e o A.M.? 

O ateliê, sim…
Que resolva. Bem… (risos)… rápido… ou pelo menos 
de forma não demorada… acima de tudo que resolva 
bem… que aproveite as oportunidades de trabalho 
para mostrar bom trabalho do ateliê de Coimbra… Lá 
está… eu, como os outros, tenho os meus nichos… em 
que tenho sido mais bem sucedida…

E quais são esses nichos?
Os meus nichos seriam, capas de livros… essencial-
mente capas de livros, e marcas, identidades… se eu 
tiver que dizer assim duas… são um bocadinho assim 
aquelas que eu normalmente acerto…

É a tua zona de conforto?
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Não é bem ‘de conforto’… eu sofro como o caraças… 
(risos)… mas às vezes estou ali com uma coleção… às 
cabeçadas, para encontrar a saída daquilo… saída, o 
resultado. Quando a resposta ecoa, como o Vignelli. 
Mas pronto, aquilo que me dá mais gozo, e onde eu 
tenho tido melhores resultados. Portanto, não é uma 
questão de conforto, é aquilo que me tem dado mais 
gozo e mais resultados.

É uma relação custo/benefício?
Mais ou menos…

Já mostraste, com o teu olhar, como é o J.B.… E 
um líder ideal? Como é um líder ideal?
Sei lá… Como é que é um líder ideal…? Acho que às 
vezes podia comunicar melhor… Não sei bem… essa 
ideia de líder… faz-me logo lembrar O querido líder… 
(risos)…

Mas no fundo é essa a visão, não é?
Sim, é um bocado… Um líder ideal é alguém que tem 
que saber motivar um equipa ou um indivíduo. Seja em 
grupo, seja individualmente… os elementos de uma 
equipa… Motivar no sentido de dar energia, dar opções 
de caminho, orientações… mais ou menos claras, mas 
que sejam percetíveis. Pode não ser uma coisa muito 
explícita, mas pode ser percetível, por exemplo… ‘é por 
aqui, pode ter mais cor, pode ter mais contraste’… Um 
ideia mais vaga ou menos vaga… na rosa dos ventos, 
pode ser Norte… já sabes que é por ali… que é por ali, 
Norte ou noroeste, e sabes que é por ali…

Não pode chegar e dizer ‘olha faz outra… não sei 
o que é, mas não é isso’…
Exato. Isso é mais difícil. Isso é mais difícil, porque é 
uma coisa pela negativa, quando isso acontece. Em que 
tens uma solução, que a ti te parece decente, ou boa… 
e dizerem: ‘não é nada por aí, não sei por onde é…é 
como o outro, como o Régio… Não sei para onde vou 
mas só sei que não vou por aí… e pronto… O líder 
ideal diria que motiva a equipa, que galvaniza a malta. 
Com carisma, evidentemente…

Mas num ateliê como o ateliê de Coimbra, onde 
assumes que tem uma parte de autoria e outra 
parte de corporação, digamos assim, os valores 
para o líder ideal mantêm-se? Ou achas que às 
vezes há ali conflito?
Há conflito. Às vezes há. Há conflitos… Para já, 
porque somos pessoas, e temos dias… e o J.B. podia 
por vezes ser mais claro… Lá está, mas à medida 
que o vamos conhecendo melhor, mais claro ele 
se torna. Portanto, esta coisa também pode ser um 
bocadinho injusta. Eu lembro-me,de facto, às vezes, 

nos primeiros tempos, não ser nada claro e eu ficar 
tudo à nora, e perceber, ‘ok não é por aqui, mas por 
onde é que é?’… E ficares um bocadinho bloqueado 
e não sentires ali essa força de desbloqueio e de mo-
tivação… mas por outro lado também te torna mais 
adulto… ‘Não te vou dizer como é que é, mas não é 
isto… Pensa tu pela tua cabeça, desenha tu pelas tuas 
mãos… Try again, fail better’… E no fundo, para ser 
justa com o J.B., há um lado muito bom nisso. Torna 
a equipa mais forte. Desembaraça-te… É evidente 
que a figura dele está lá, mas… também é muito fácil 
dizer ‘vou fazer vinte opções e depois o J.B. depois 
escolhe’… quer dizer… isso não é design… isso, uma 
máquina também faz. Programas, dá-te trinta opções 
diferentes e tu escolhes uma… E nesse aspeto, o J.B. 
cria uma equipa um bocadinho mais independente, 
um bocadinho mais adulta… e que faz sentido naqui-
lo que é o sistema de trabalho e de autoria do ateliê 
de Coimbra, em que há ali muita autoria para além 
do J.B.. Imensa. Agora, o J.B.… passa por toda… há 
ali um tempero, com mais intensidade, com mais co-
lherada ou menos, está lá… e daí dizer-se que não há 
um estilo. Se houver um estilo é o rigor tipográfico. E 
aí talvez seja o condimento…

Será também um questão da cultura visual, dele?
Sim, cultura visual, conhecimento, de referências teóri-
cas e históricas do design enquanto disciplina…

E isso é importante para um líder ideal?
É importantíssimo. Podemos estar ali a fazer um 
trabalho… ‘eh pá, tão giro… mas vamos juntar aqui 
um bocadinho de Construtivismo com Arte Pop’… mas 
aquilo não faz sentido nenhum, porque não tem nada 
a ver com a génese do projeto, com o cliente, com os 
conteúdos… tem que fazer sentido. Não pode ser uma 
coisa… ‘vamos juntar isto com natas que fica bom no 
fim… não pode ser…

Mas, ao mesmo tempo, o próprio J.B. já disse 
que quanto mais domina a História mais difícil é 
esse papel…
Mais difícil esse papel ou mais difícil fazer?

Mais difícil… mais constrangido se torna…. mais 
limitado se sente. Que quanto mais ele sabe…
Menos sabe… (risos)… É como o Sócrates… só sei 
que nada sei… Só não duvida quem não sabe. E 
portanto, quanto mais bagagem cultural tens, mais 
referências, mais responsabilidade sentes em relação 
àquilo que conheces e que sabes que é imenso. E 
pensas ‘eh pá, até vou fazer isto, mas se calhar’… E 
é tramado, porque o papel criativo… Por exemplo, 
no meu caso pessoal, alguns dos meus melhores tra-
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balhos, das minhas melhores respostas em termos de 
design, resultaram de perguntas completamente ino-
centes, a raiar o naif, quase. E no entanto, funcionou 
muito bem. Como projeto… tudo aquilo está muito 
bem estruturado, muito bem assente, encaixa per-
feitamente. Não só a ideia, como a resposta e como 
o resultado. E é bestial quando consegues fazer um 
projeto assim. Aquilo encaixa tudo… é bestial… 
E tu pensas, mas isto veio de uma pergunta tão… 
quase constrangedor… ‘Então e se fosse assim? E 
por que é que as letras não podem ser pessoas’? Mas 
resulta… E eu acho que essa inocência, que muitas 
vezes gera trabalhos excecionais  ou muito bons… e 
eu acho que acontece com toda gente, muitas vezes 
não assumidamente, vai-se perdendo à medida que 
vais sabendo mais. O design tem muito de criança, 
tem muito de lúdico… muito de questionário de 
brincar. Somos uma espécie de tradutores visuais 
das coisas… e esse trabalho de tradução acho que 
tem muito de brincar, de questionar coisas básicas 
como fazíamos na infância. ‘Porque é que é assim? 
Porque é que eu não posso pôr as mãos todas dentro 
da mousse’? Fazer perguntas… e ter essa muito 
essa frescura… de tudo aquilo que foi posto, ou 
autoimposto, não te soterre… e que não sejas capaz 
de fazer nada. Para nós, saírem daqui flores não se 
pode pôr demasiado. E à medida que vamos pondo 
mais conhecimento, que é necessário… isto é um 
assunto que ando a pensar e que não tenho ainda 
grandes respostas, mas tenho a sensação que há de 
facto há aqui qualquer coisa. Quer dizer, e facto, 
quanto mais sabemos, mais receio temos de fazer 
má figura. E portanto… é a mesma direção, mas são 
sentidos opostos. E criativamente podem causar ini-
bições, problemas… Uma criança inibida é do pior 
que há, não é? Porque fica atrofiada… e acho que é 
preciso… deve ser difícil gerir esse conflito. Eu por 
exemplo… vou dar aulas agora, e estou a ficar com 
a sensação que… não me admirava nada de começar 
a dar aulas, e fazer doutoramento… ia começar-me 
a correr mal o design… estou cheia de medo que 
isso me aconteça. Precisamente porque são registos 
mentais diferentes, e a certa altura tenho medo de 
não conseguir segurar as agulhas…

Que tipo de aulas vais lecionar ? 
Vou dar umas aulas com o J.B.. Com o J.B., quer 
dizer… é uma cadeira do curso do J.B.…

Tipografia?
É, Tipografia. Aulas práticas de Tipografia. É uma 
cadeira semestral. E se calhar para o ano já te consigo 
responder a essa pergunta com outra layer… com 
outra camada de…

Com outra identidade… O J.B. também me 
partilhou isso… que, ao dar aulas, que se perde 
algum desse lado de designer…
Pois…

O que é que não gostas de ver num líder criativo?
O que é que eu não gosto num líder… Não gosto quan-
do a reação ou a atitude do líder provoca inibição ou 
receio. Ou tudo aquilo que te inibe de experimentares 
outras coisas. Quando um líder faz ironia, ou chacota, 
em frente à equipa, pior ainda. E diz: ‘Eh pá, isso está 
uma porcaria’… e diz aquilo de uma forma vexatória. 
Há uma maneira de dizer as coisas e quando essa ma-
neira de dizer cria… que dizer… causa dano na pessoa 
que está a tentar fazer e vai ter que tentar fazer… e 
essa resposta não só… essa atitude não só vai dar cabo 
daquela tentativa, como doutras. E portanto cria ali 
uma vontade de não trabalhar, uma vontade de ir em-
bora, uma vontade de desistir. Acho que isso é mau.

Tu já foste liderada por outro líder criativo? 
E como é que tu comparas a experiência?
Já… Fui liderada por um líder… quem nem era um 
líder criativo. Não era um líder, ponto.

Era mais um patrão no sentido mais convencio-
nal…?
Sim… e… mas era uma coisa tão diferente, tão… tão… 
eu não queria dizer fraca, mas era diferente, outra filo-
sofia… tudo… outra escala, outro universo e portanto 
era bastante abaixo…

O que o torna tão abaixo, são estas caraterísticas 
que tu não gostas de ver? Atitude vexatória…?
Não, era uma atitude ao contrário. Uma atitude de não-
chefia. Era um chefe que não sabia chefiar, no sentido 
em que não sabia dar orientações. Pedia constante-
mente ajuda para tarefas de gestão, das quais eu não 
era talhada, nem tinha conhecimento nem prática nem 
nada…completamente desmotivadora… Portanto, foi 
uma experiência tão diferente…

Era um ateliê, também?
Era um ateliê de publicidade, era uma agência, uma 
micro-agência de publicidade e portanto era um uni-
verso muito diferente, quer dizer, cheia de marketing 
e branding e de todos aqueles termos … (risos)… de 
que nós gostamos muito. Mas é quase impossível de 
comparar. Era outro planeta.

Como é que é um projeto-tipo no ateliê? Desde a 
sua chegada, a evolução, os tempos envolvidos…?
Depende muito do tipo de projeto. Se estamos a falar 
de uma coleção de livros, uma coleção de capas 
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de livros, de uma exposição, ou de uma marca… 
normalmente é o A.M.… O A.M. é contactado pelo 
cliente, faz a primeira… os primeiros contatos, onde 
recolhe as primeiras informações, o programa, datas, 
contactos, dúvidas, etc. Todo esse processo… essa 
primeira descascadela da fruta, vá… e passa o projeto 
com tarefas, com prazos… de uma forma bastante 
organizada. Temos uma plataforma digital onde isso é 
tudo controlável por todos. O acesso a informação está 
todo bastante organizado… e onde nos são dados os 
conteúdos, normalmente… os textos, as imagens… A 
partir daí, eu começo a trabalhar… Portanto, começo 
por ler o programa, por ler as notas do A.M., por ver 
que tipo de conteúdos estamos a falar, que tipo de 
cliente é que temos… e começo a pensar: ‘que tipo de 
abordagem isto precisa’? Começo por perguntar, às 
vezes, o próprio programa. Muitas vezes o programa é 
questionável. Às vezes tu percebes ‘epá, não é isto que 
eles precisam’. Já me aconteceu. Chegar um programa 
em que o cliente diz ‘precisamos de mudar. Queremos 
uma coisa assim… assada, cozida e frito’. E tu começas 
a perceber… conheces bem o cliente, conheces bem os 
produtos que têm, e pensas: ‘Epá, não é nada disto que 
eles precisam. Estão a pensar mal’. E já me aconteceu 
reunir e questionar: ‘Desculpem lá… vocês quando 
dizem que querem amarelo é porquê’?

E aí já não é através do A.M.. Aí já és tu?
Muitas vezes, sim… Depende muito… a comunicação 
do cliente depende muito do que o cliente é. Há clien-
tes que já são da casa e a comunicação com o cliente 
está completamente… é íntimo, já… entre todos os 
designers e muitas das pessoas desses clientes. Mas há 
outros não… Clientes novos… No fundo, clientes que 
o A.M. percebe que precisarão de maior moderação… 
ou até para nos proteger a nós, equipa, de um cliente 
confuso… ou difícil. Portanto, aí reserva-nos um bo-
cadinho e faz ele o papel de filtro. Bom… posto isso, 
leio o programa, começo a trabalhar os conteúdos, 
começo a projetar. E depois podem acontecer várias 
coisas. Ou a resposta vem muito facilmente e eu fico 
muito [Amigo]… experimento, e tal, vou apurando, 
até sentir… ‘ok, está na altura em que já não avanço 
mais sozinha… ou que não está bem… e falo com o 
J.B.: ‘Ó J.B., tenho isto aqui assim assim, o que é que 
tu achas’? E ele diz: ‘Epá, está muito bem, siga’… ou 
‘está muito bem, mas ainda não é bem isso’… E pode 
ficar ali ou não a afinar comigo… normalmente, dá só 
uma ou duas diretrizes e eu concretizo. Às vezes não 
tenho ideia nenhuma ou tenho várias, mas nenhuma 
me parece boa ou forte o suficiente, e vou falar com o 
J.B.. E ponho o problema assim mesmo. ‘Epá, tenho 
aqui estas abordagens’… e tenho algum feedback, 
o que é bom… Muitas vezes, feedback em termos 

de projeto, de questões. Já não tem nada a ver com 
texturas, ou com cores ou com linhas… ‘Epá, acho 
que eles não vão gostar disso porque isso é parecido 
com não sei o quê ou isso dá ideia de que… eles são 
uma empresa assim ou são uma empresa assado’… 
Quer dizer, ajuda no pensamento… O J.B. também 
faz muito isso.

Fazes essa discussão com o J.B. ou com o pró-
prio A.M. também?
Mais com o J.B.. O A.M. também vais dando umas co-
lheradas, mas normalmente essa parte já é com o J.B..

Sobre aquilo que o cliente gosta?
Gosta, ou precisa. Quer dizer, aquilo que faz sentido. 
Não faz sentido o cliente ficar com uma coisa que não 
goste, em última análise… 

Mas a minha pergunta era no sentido de conhe-
cer o cliente…
Se eu falo diretamente do cliente? 

Isso, explicaste-me que depende da relação. 
Se for uma relação mais nova, o A.M. tenta-os 
proteger de certa forma…
Sim… Se o cliente for afável e fácil de comunicar, não 
for caótico e ele souber que não nos vai entupir com 
e-mails… aí facilita muito a comunicação, até para se 
libertar ele para outros projetos. Aí a equipa funciona 
sem passar por ele, tudo. Que dizer, com emails, sem-
pre com conhecimento… por uma questão de partilha 
da informação… Ele normalmente faz esse filtro quan-
do há ali algum complexidade ou algum aspeto que ele 
acha que deve mediar.

É um desbloqueador de problemas…?
Sim… É um desbloqueador de problemas. Um facilitador.

Ao final do projeto, como é que é feita a avalia-
ção? Se é íntima, se é pessoal… Há formas de 
avaliar os projetos?
Em grupo, é raro fazermos isso. Houve uma altura 
em que fazíamos reuniões, e cada um tinha ‘x’ tempo 
para falar dos projetos que tinha em mãos, sobre os 
projetos que tinha acabado, os projetos que vinham 
aí. Era muito bom… mas era muito consumo de tem-
po e começou a tornar-se inviável… Extinguiu-se, 
isso. Não se recuperou isso. Há isso de forma espon-
tânea… de chegar ao fim, vemos um livro que veio 
da gráfica, e dizemos: ‘Ah ficou muito bem isto… 
Impecável’… ou ‘epá, isto ficou uma porcaria… Um 
projeto tão giro, ficou mal impresso’… ou ‘o cliente 
rebentou com isto tudo com as mudanças’… Isso vai-
se fazendo, mas é um bocadinho de forma espontâ-
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nea. Não temos um dia em que dizemos ‘vamos agora 
avaliar os trabalhos do último mês’…

Nem há feedback a que possam ter acesso? Por 
exemplo, falaste das capas dos livros… o editor 
terá um feedback…?
Já funcionou melhor… Mas vamos tendo… ‘Oh 
pá, ficou muito bem, gostaram muito’… ou ‘o autor 
não ficou muito satisfeito’… normalmente sabemos 
quando eles gostaram muito. Eles manifestam-se. 
Ou o autor mandou um e-mail para a editora a dizer: 
‘Estou satisfeitíssimo com a capa e não sei o quê’… e 
eles têm, a simpatia de mandar para nós… Também 
fazem o contrário… Quando o autor… Mas normal-
mente assim ao contrário… Tivemos… Tivemos… 
Tive um autor que me telefonou a dizer… quase a 
ralhar-me pela capa que eu lhe tinha apresentado… 
Uma das melhores coleções que eu fiz… e ele tele-
fonou-me a dizer ‘Isto é a coisa mas disparatada, a 
capa mais descabida que eu já vi… a minha filha, que 
é muito viajada’… isto existe… ‘a minha filha que é 
muito viajada diz que nunca viu uma capa assim’… 
E eu fiquei ao telefone sem saber o que é que havia 
de dizer ao senhor. E eu disse: ‘Olhe, eu também sou 
muito viajada e nunca vi uma capa assim’… Estive 
quase para dizer isso, mas não disse nada… percebi 
que a conversa… que não havia ali grande comunica-
ção. E não disse nada. O que é certo é que a coleção 
acabou por ficar como eu tinha desenhado e foi muito 
engraçado porque isto foi logo no início do ateliê 
de Coimbra… Foi logo dos primeiros trabalhos no 
ateliê de Coimbra… e eu fiquei assim um bocado, 
fiquei completamente intimidada, fiquei à rasca… E 
o que é certo é que o senhor, depois, teve a hombri-
dade e a decência de, passado um mês, telefonar–me 
a retirar tudo o que tinha dito. A dizer que estava 
satisfeitíssimo com a capa, que era muito bonita, 
que… pronto, estava todo vaidoso… logo por azar era 
o primeiro autor daquela coleção. Mas pelos vistos 
alguém influente terá visto a capa e ter dito: ‘epá, que 
coisa diferente… que original, tão bonito, tão não sei 
o quê… E ele mudou completamente de opinião… 
assim, da noite para o dia. Mas pelo menos telefonou, 
podia não ter dito nada. Correu bem.
Voltando ainda um pouco à ideia de autoria… que 
cunho deixas nos teus trabalhos no ateliê? Sentes 
que é um cunho pessoal… que o trabalho é teu?
Numas coisas, completamente. Sim. Há coisas em que 
isso é mais óbvio. Quando o trabalho tem ilustração, 
por exemplo. A ilustração tem uma autoria. No meu 
caso… eu sou capaz de ser das pessoas que mais 
ilustração faz ali… e já há assim uma meia dúzia… 
uma mão cheia de trabalhos em que a ilustração tem 
um papel muito vincado. Quer dizer, é inegável… mas 

mesmo nos outros… Eu acho que é o lado… o tal lado 
lúdico que eu falava há pouco, que eu acho que os meu 
trabalhos têm… Não sei bem.

Será esse lado lúdico que é mais teu do que do 
J.B.? é isso?
É. É. Ou, pelo menos, o estilo de lúdico que eu reco-
nheço nas minhas coisas. Se calhar o J.B. também tem 
um certo brincar, mas com referências talvez mais… da 
História do Design. As minhas talvez sejam mais… não 
queria dizer inocente, mas está-me a faltar a palavra. 
Uma brincadeira, em que aquilo resulta. É uma brinca-
deira, ponto. Em que faz sentido. ‘Estou a fazer um tra-
balho, não vou brincar com assuntos sérios’… O projeto 
tem que poder brincar também. Mas esse lado… essa 
brincadeira, sem tantas referências. Uma brincadeira, 
ponto. Acho que isso se nota um bocadinho, também, 
em alguns trabalhos meus.

Há pouco falavas da ilustração… Sentes que as 
tuas capacidades são aproveitadas pelo ateliê? 
Sinto… Sinto… Quando é possível. Quando há projetos 
em que elas são aplicáveis… sim, sinto. E que há esse 
conhecimento, quer do A.M., quer do J.B.. Por exemplo, 
aconteceu há pouco, a capa que fizemos para a Revista 
2, do Público… Em que tínhamos dois dias, na teoria… 
na prática foi uma tarde, pouco mais, para fazer… e o 
J.B. disse: ‘Epá, isto é uma coisa para a A.B. fazer. Não 
estou a ver mais ninguém’… A resposta que ele tinha 
pensado e que eu também tinha pensado… foi uma coi-
sa muito engraçada… o J.B. telefonou-me e disse ‘epá, 
faz todo o sentido ser uma coisa feito com colagem’. 
E eu: ‘Epá, eu tinha pensado exatamente o mesmo. 
Tinha mesmo… por uma questão… não foi nada 
conceptualmente técnico’. Depois veio tudo a encaixar. 
Mas a razão primeira foi não termos tempo para outra 
coisa. Portanto, o tempo que temos e o meio que é… 
‘epá, é colagem… fazer uma coisa engraçada, rápida 
e que resulte da própria rapidez’… E depois fez todo 
o sentido porque eram recortes de jornais, utilizados 
numa ilustração para uma revista de um jornal… e mais 
sentido ainda veio a fazer… foi uma coisa, um processo 
muito engraçado porque nasceu de uma reposta pura-
mente formal… e ao meio e ao tempo que tínhamos 
disponíveis… mas depois o próprio tema… a peça da 
capa, veio a ser completamente na mouche… que eram 
‘Raptos na cidade de Caracas, na Venezuela’… e eu 
peguei muito naquela ideia da carta de resgate… e criei 
uma imagem um bocado com base naquilo, na peça 
que eles mandaram para eu ler… ‘faz sentido’… peguei 
numas peças do texto e criei uma coisa assim meio 
desconstruída… também com algumas referências da 
malta que fazia colagens… dos DADA… Mas foi muito 
engraçado, porque na ideia que eu tinha pensado… no 
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desespero, numa semana terrível de trabalho… prazos 
curtos, os meus filhos estavam doentes… ‘Epá, uma 
capa para o Público, o que é que eu vou fazer’? ‘Cola-
gem’. Tipo… tens meia hora para fazer um jantar para 
trinta pessoas e não sabes o que vais fazer… é arregaçar 
mangas e resolver de forma decente. E depois o J.B. 
telefonou-me num sábado ou num domingo à tarde a 
dizer: ‘Epá, estou a pensar, isto tem que ser com cola-
gem’… e eu, ‘fogo’… Foi engraçado, porque pensámos 
os dois da mesma maneira. E acabou por resultar bem e 
ele na altura disse-me ‘eu já pensei nisto… tu consegues 
resolver isto… isto é claramente para ti’. Tal como já 
ouvi ele a dizer isto para o D.S., para a R. Mq., para a 
Ana… Portanto tem a ver com as aptidões…

E há interesse em preservar as aptidões de 
cada um?
Preservar, tirar partido… valorizá-las… Isto é uma 
coisa de dar e receber, quer dizer… cada vez que eu 
recebo um trabalho que posso dar uma boa resposta, 
por exemplo, com ilustração… estou a dar isso ao 
ateliê de Coimbra, de alguma maneira, mas o ateliê de 
Coimbra também me está a dar essa oportunidade a 
mim… Mas isto é que faz sentido, lá está… É a tal teia 
que está a funcionar. E se essa relação de interesses e 
benefícios… do deve e haver… para que depois resulte 
bem, no final, para o ateliê de Coimbra, para o cliente, 
para mim, para o J.B., para toda a gente…20:30

Vamos falar um bocadinho dos primórdios da 
tua entrada para o ateliê de Coimbra. Não eram 
estas as instalações…
Não, não…

O que é que sentiste quando entraste e come-
çaste a colaborar no ateliê?
Senti que estava no primeiro mundo… Eu vinha do 
terceiro mundo… (risos)… Foi mesmo assim, a primei-
ra…

Um mundo de máquinas de escrever?
Não, não era por aí. Era no sentido de discurso, de 
organização, de postura, percebes? No sentido da ma-
neira de trabalhar, na maneira de fazer, na maneira de 
viver o design, de comercializar o design… praticá-lo, 
defendê-lo… Eu vinha de um sítio em que isso não 
era feito bem… da tal agência… Chego ao ateliê de 
Coimbra e tenho pessoas que sabem falar… em que os 
trabalhos… As encomendas de trabalhos que chegam 
o ateliê de Coimbra são de facto trabalhadas, são de 
facto respondidas, são de facto produzidas, são de 
facto pagas. Isto, no sítio de onde eu vinha, era uma 
minoria… os trabalhos em que isto acontecia… Havia 
imenso trabalho feito que não… nunca era feito… Era 

desesperante, era muito frustrante… E aqui não. Eu 
dizia: ‘epá, isto é cada tiro cada melro, quer dizer… 
havia muito essa ideia… ‘é um trabalho… respon-
demos e pagam-nos’… e isto é feito, bem. Com uma 
postura honesta perante o cliente, com uma postura 
honesta perante o design, perante nós próprios… quer 
dizer, não roubamos, não somos roubados, respon-
demos com um prazo decente… foi outra coisa que 
eu senti… agora começamos a não sentir tanto isso, 
com esta conjuntura da crise… parece que os clientes 
estão todos a ficar loucos, e os prazos são insanos. Mas 
durante muitos anos…

Reduzem-vos os prazos, hoje?
Há muitos projetos com formas muito caóticas, e eu 
acho que isto nasce de cima. A vontade de fazer sem 
recursos mínimos assegurados, em termos de tempo… 
querem exposições feitas sem os conteúdos escritos, 
percebes? É como fechares uma gaveta com a chave lá 
dentro. São impossibilidades, já… Começo a achar que 
as pessoas as pessoas estão a perder um bocadinho a 
noção… mas isto foi um aparte… mas o que eu senti… 
primeiro, foi um grande embate… primeiro mundo. 
Correção, nas coisas. E as coisas, de facto, efetivam-
se. E isso foi assim uma coisa… Eu andei… Fiquei 
felicíssima, não é? ‘Fogo, bestial… isto existe’. Eu tinha 
tido duas experiências de trabalho… Uma a dar aulas… 
Pronto, que é uma coisa diferente… e outra nessa 
empresa, em que, de facto, havia muito trabalho que 
ia para a saco roto, que não era produzido, que não era 
comprado, que não era pago. E, no ateliê de Coimbra, 
isso não acontecia. Ainda por cima, isso acontecia com 
uma equipa dinâmica, divertida, com whit… Felicidade 
completa… Lembro-me muito bem desse entusiasmo, 
de chegarem as 18h30 e eu ficava até às 20:30… e mui-
tas vezes, não era por necessidade…

Isto há oito anos? Nove anos?
Não, mais. Eu entrei para o ateliê de Coimbra, não sei 
se foi em 1999 ou se foi em 2000…

Então são doze anos…
O ateliê de Coimbra tem catorze, quinze… Eu entrei 
quando o ateliê de Coimbra tinha um ano ou dois… Eu 
acho que foi 1999, 2000… por aí.

Já tinhas tido contato com o trabalho deles?
Não. Eu despedi-me do sítio onde estava… assim 
uma coisa completamente extemporânea e repenti-
na, traumática, etc… e saí porta fora. E fiquei assim 
completamente ‘Então, e agora?’… Eu despedi-me 
e disse ‘E agora que é que eu faço’? A minha antiga 
patroa ficou sempre convencida que eu já tinha o 
emprego completamente garantido quando saí, mas não 
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foi nada. Saí mesmo porque já não aguentava mais. E 
aconteceu uma situação que despoletou, assim, uma… 
um dramalhão… que aproveitei. E fiquei assim sem 
saber… ‘E agora o que é que eu faço?’ E lembrei-me 
que uma das minhas professoras, a Maria Ferrand, 
tinha qualquer coisa… tinha um gabinete… Estás a ver 
o meu nível… completamente a leste? E resolvi falar 
com ela. E telefonei-lhe… ‘Maria, estou nesta situação 
assim, assim… Só para saber que podia ir ao ateliê de 
Coimbra… se precisam de alguém’? E a Maria disse 
‘passa por lá’. E passado um dia ou dois, recebo um 
telefonema do A.M. a dizer: ‘eu sou o A.M. Matos, do 
ateliê de Coimbra… A Maria disse-me que estaria 
disponível para colaborar connosco e tal… e era para 
agendar. No fundo, não apareça aqui assim aos tram-
bolhões… Vamos agendar aqui uma hora para a coisa 
ser feita como deve ser’. E assim foi. Combinámos um 
dia, uma hora e eu fui ao ateliê de Coimbra, que na 
altura era no [Instituto], cá em Coimbra. E lá fui eu e 
tomei um café com o A.M. e o J.B., no bar. E a Maria 
chegou passado um bocadinho e juntou-se a nós. Entre-
vistaram-me. Eu completamente impreparada…

Levavas portefólio, não?
Levava, mas estava completamente desorganizado. 
Tinha tido um acidente, tinha-me caído ao chão uns 
dias antes, tanto que ficou sujo… Os ficheiros que eu 
levava não estavam assim nada organizados. Era uma 
desgraça muito grande. Que mau aspeto… eu hoje em 
dia nunca seria contratada… (risos)…

Não contratarias ninguém assim…?
Nunca… Mas vá lá, alguns trabalhos porreiros, ainda 
feitos na escola… Ilustração… algumas coisas… e 
ainda outros trabalhos que não tinham resultado mui-
to bem, mas em que se percebia que a ideia era boa e 
que o resultado era mau… Aquelas coisas… E depois 
fizeram-me assim uma série de perguntas… O A.M. 
ainda hoje goza comigo ‘Então e a Internet?’… E eu 
‘já lá fui, duas ou três vezes’… (risos)… estamos a fa-
lar de 1999! Atenção! Mas mesmo assim… a ligação 
que nós tínhamos, no outro sítio, era uma coisa assim 
muito recente… Tinha para aí um mês, se tanto, 
antes de eu sair. E portanto foi engraçado. Acho que 
também gostam do meu discurso. Perceberam que eu 
tinha sido franca. Não fui para ali com um portefólio 
e tal… feito feito. Entretanto, acho que souberam de 
referências de mim, por amigos de amigos, e aquelas 
coisas… e fiquei à experiência… Seis meses, ou três 
meses… Já não me lembro muito bem. E pronto… 
comecei a trabalhar e correu muito bem. Eu adorei 
estar lá, eles também gostaram de mim e depois de 
fim de algum tempo fiz o meu primeiro contrato. E 
fui ficando…

Também tu és responsável, em certa medida, pela 
construção que o ateliê tem vindo a sofrer… Os 
recursos, as decisões… ou isso não passa por ti 
de todo?
Pouco, pouco. Nos últimos anos envolvo-me, de algu-
ma forma um bocadinho mais, apesar de ser pouco à 
mesma, mas envolvo-me um bocadinho mais… por 
motivos que tu conheces. (Ana é casada com A.M.). 
Quer dizer… eu estou um bocado nos dois tabuleiros, 
que às vezes não é muito fácil. Até por causa da perce-
ção  exterior, percebes? É um certo preconceito que se 
sente à vezes. Mas pronto, isso é outro lado. Mas sim, 
ultimamente um bocadinho mais. Mesmo assim tento 
não o fazer. Aquilo que é, é natural…

Não te perguntam a ti uma opinião que não per-
guntassem a outro colega teu?
Não será tanto assim, mas não é muito mais do que isso. 
Vimos muitas vezes almoçar aqui… eu, o A.M. e o J.B., 
e é evidente que há discussões sobre assuntos da em-
presa, em que ouço e volta e meia dou a minha opinião, 
mas não é uma coisa… eu tento… tento reservar-me a 
mim e reservá-lo a eles. A não ser que seja uma coisa 
que eu ache óbvia ou que tenha uma opinião muito 
forte…

Que imagem que tu sentes que as pessoas têm 
do ateliê hoje?
Tenho dificuldade em responder a isso porque tenho 
a ideia de que o ateliê de Coimbra é vista de fora com 
grande simpatia, como um sítio desejável… ‘Epá, aque-
les gajos do ateliê de Coimbra… alto sítio e não sei o 
quê… fazem trabalhos bestiais’… não sei…

Mas quem faz esses comentários?
Não sei… já percebi, por um ou noutro… por alunos, 
ou designers que gostariam claramente de trabalhar no 
ateliê de Coimbra… participar… Não é assim uma coi-
sa muito evidente mas… uma pontinha daqui e outra 
dali já deu para perceber que o ateliê de Coimbra tem 
um certo carisma. Isto para mim é muito difícil ter esta 
perceção, porque eu estou tão lá dentro e não ando pro-
priamente… não saio à noite, ou seja, sou mãe… tenho 
os miúdos pequenos, a minha vida social resume-se a 
reuniões de pais isso é uma grande chatice… (risos)… 
e magustos da escola… Quer dizer, neste momento da 
minha vida… já houve alturas que não foi assim, mas 
neste momento…

Mas essa perceção  sobre o ateliê continua?
Tenho um bocadinho essa perceção … por comen-
tários no facebook, sei lá… apesar de não ter… vou 
tendo essa perceção  que é um gabinete… Se calhar 
cá em Coimbra, atenção… Porque depois, o ateliê de 
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Coimbra é um bocado bizarra. É uma bizarria, é uma 
anormalidade. Um gabinete em Coimbra de design…? 
Quer dizer… isto há uns anos, só dois doidos, como 
o J.B. e o A.M. é que se lembrariam de abrir uma 
agência… design em Coimbra? Quer dizer, quem diz 
Coimbra, diz Aveiro, Braga… quer dizer, já em Lis-
boa, se calhar já seria o que seria, não é? Design em 
Portugal… E no fundo, afinal, conseguiram… e cria-
ram uma empresa com algum… quer dizer, eu acho 
que ainda somos muito desconhecidos. Tenho ideia 
de que em Lisboa muito poucas pessoas conhecem 
o ateliê de Coimbra, ou nem sabe o que é o ateliê de 
Coimbra … não é como o Silva, ou como o Cayatte…

Por serem figuras da própria cidade de Lisboa? 
Será?
Talvez. Mas mesmo… não sei… eu não sei muito bem 
da perceção  de Lisboa em relação aos designers do 
Porto. Aqueles mais conhecidos… Mas tenho ideia 
que os conhecerão. O ateliê de Coimbra talvez agora, 
com esta coisa mais mediática dos prémios… talvez 
comece um bocadinho… Mas não tenho muito bem 
essa perceção. De amigos que eu tenho em Lisboa 
que lidam com muitas áreas… ‘Epá, ninguém vos 
conhece, pá…’

Sim?
‘Como é que é possível’? Já tive esse… Mas quando 
conhecem, têm um bocado essa ideia… a de que era 
um clube a que gostariam de pertencer. Isto entre 
aspas. Mas é uma ideia que eu fui tirando de nuan-
ces e, portanto posso estar errada. Às tantas somos 
considerados uns grandes parvalhões ou que somos 
uns arrogantes, mas tenho ideia que não… O ateliê de 
Coimbra esforça-se por isso, abre as portas a qual-
quer pessoa que cá venha bater… Para ver, para nos 
perguntar, para saber… a não ser que venham para aí 
fazer perguntas tolas de todo ou que não tenham feito 
o trabalho de casa, como também já aconteceu… Mas 
por norma, gostamos…

‘Excelentíssimo sr. gestor de recursos humanos 
do ateliê de Coimbra’… coisas dessas, não? 
‘Ah, vimos o vosso site’… quando o ateliê de Coimbra 
não tinha site… (risos)

Vamos agora falar um pouco do espaço físico. 
Como é que tu descreves o espaço físico do 
ateliê?
Muito bom… Em termos qualitativos diria que é muito 
bom… Em termos de conforto, de aspeto, de… de 
divisão espacial… É um espaço onde me sinto muito 
bem. Eu, então, tenho uma vista excelente sobre o par-
que, vejo árvores todo o dia… E portanto, estou muito 

confortável. É muito…acho que é muito agradável ter 
umas… Eu não gosto muito da palavra agradável por-
que quando é aplicado às pessoas acho que é um termo 
horrível, mas em termos de espaço é mesmo isso… ‘É 
uma pessoa muito agradável’ e eu ‘huuumm’… Mas em 
relação ao espaço acho que é mesmo isso. É agradável, 
sentes-te bem… e o espaço do ateliê de Coimbra é um 
espaço… tem muitos livros, está num sítio bonito, sola-
rengo, bem iluminado, é muito open space… é e não é, 
ouvimo-nos todos, sentimos a presença uns dos outros, 
mas não estamos em cima uns dos outros, há espaço 
também para alguma reserva quando é necessária, para 
trabalhos sujos quando são necessários… Sujos no sen-
tido de causar sujidade… plasticamente. Gosto muito 
do espaço do ateliê de Coimbra. Foi uma coisa muito 
acarinhada… É um espaço qualificado, acho eu. Foram 
arquitetos que o projetaram…

E a biblioteca é uma mais valia em que sentido? 
A biblioteca é sempre uma mais valia, a não ser que 
seja má, que tenha livros mal escolhidos… mas a 
biblioteca é claramente um sítio de pausa, de referên-
cia… é uma fonte. Quando embicas num trabalho e 
não tens saída… ainda ontem me aconteceu… ter uma 
série de opções num trabalho e não estar satisfeita ver-
dadeiramente com nenhuma e pensei… ‘bem, está na 
altura de fazer uma pausa e de ir ver umas coisas para 
ver se desbloqueio.’ Portanto a biblioteca é um sítio 
muito inspirador, vá, e de algum descanso. E depois o 
ateliê de Coimbra está cheia de pequenos… quer dizer, 
a secretária de cada um sítio é um sítio onde volta e 
meio vamos e trocamos ideias. Eu e a R. Mq. estamos 
lado à lado, brincamos imenso uma com a outra. Eu e 
o D.S. estamos frente à frente, e temos imensas picar-
dias, provocações de brincadeira. Mesmo às vezes o 
A.M. faz piadas para o andar de cima… ‘E chega aí à 
marquise… ‘ E nós não temos marquise… é aquele va-
randim, mas pronto… (risos)… Quer dizer, quando… 
eu perdi um bocado a pergunta…

As mais-valias, como a biblioteca…
… do espaço. Aquela cabine enorme, dá-nos um 
jeitão, desde o estúdio fotográfico, quando precisas 
de trabalhar com plasticina, com tintas, com sprays, 
com recortes… sei lá… sempre que é preciso traba-
lhar à vontade e não estares preocupado se estás a dar 
cabo da carpete com nódoas de tinta, tens um espaço 
privilegiado daqueles enorme, onde está tudo arqui-
vado. Temos um excelente arquivo não só online, 
quer dizer, não só digital, como físico… Os trabalhos 
produzidos por clientes, tudo por ordem alfabética. 
Tudo isso dá-nos imenso jeito porque volta e meia 
precisamos de consultá-lo. Existe, está lá, é fácil. Há 
um espaço de café onde muitas pessoas se cruzam de 
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manhã, fazem o seu café ou bebem água. Há um pote 
de biscoitos ou de bolachas onde as pessoas também 
vão fazer uma pausa… (risos)… E depois é um espa-
ço muito bom em termos da localização na própria 
cidade. Ao pé do rio… há dois parques. Há restau-
rantes, há zona comercial, transportes públicos, é um 
sito luminoso. Dá para ir ao parque passear… Acho 
que é perfeito… É o melhor do urbano. As pessoas 
às vezes dizem que ‘vivo na cidade, mas apanho com 
o pior da cidade’… eu acho que o ateliê de Coimbra 
apanha com o melhor da cidade.

No ponto de vista tecnológico, achas que os 
recursos do ateliê são adequados às tuas 
funções?
Sim, isso é uma das … Até talvez a pessoa mais… Aí 
é o A.M. que dá esse input… licenças, tudo em ordem, 
tudo como deve ser. Temos as melhores ferramentas de 
trabalho, atualizadas, capazes, potentes. Nisso eles fa-
zem questão… que não seja por isso, quer dizer… se é 
uma ferramenta, que seja a adequada. Que a ferramen-
ta nunca seja um entrave. Nesse aspeto…

Como é que é a tua relação com isso? Com a 
tecnologia?
Gostava que fosse melhor. Eu sou um bocado ma-
nual…(risos)… Para não dizer rústica…

Old school…?
É um bocado… tem muito mais charme, old school… 
Epá, trabalho imenso com o computador, todos os dias, 
a toda a hora… Não é isso… mas a minha formação 
de facto foi muito mais… quando eu me formei, havia 
três computadores na minha escola. Desatualizados. 
Eram três Macs velhinhos que davam para fazer umas 
coisas, mas quer dizer… Havia três. Ridículo… isso 
agora parece… eu fiz muitas coisas com fotocópias 
à cores. Com recortes, com acetatos… E não é mau, 
porque também assisti a um certo deslumbramento 
posterior que houve em relação a uma série de pessoas 
que depois tinham supermeios  e infraideias, quer 
dizer… o Photoshop não te dá respostas, quer dizer, 
ajuda-te se tu quiseres. Mas será sempre o teu cérebro 
e as tuas mãos a fazer… depois a ferramenta pode ou 
não facilitar… E eu acho que houve muitas pessoas… 
houve ali uma fase insuportável. Eu já não podia ver 
filtros de Photoshop à minha frente. Não havia traba-
lho nenhum, que andasse por aí, que não fosse uma 
Photoshopada do princípio ao fim. Em que de facto as 
pessoas iam mergulhar no computador à espera de… 
experimentar… até aquilo brotar de lá qualquer coisa. 
E nesse aspeto acho que esse lado old school é bom 
porque, vais lá ao computador, ok… se precisares… 
mas primeiro és tu, não é? Primeiro, pensas. A minha 

relação podia ser melhor, ou seja… poderia perceber 
mais de software, de hardware, de internet… e espero 
vir a perceber…(risos)… mas também já percebi… às 
vezes preocupa-me um bocadinho esse meu lado… 
Sinto que às vezes não estou tão atualizada quanto 
devia… mas também já percebi ‘ok… os livros não 
são em papel, são em digital’… não é tanto o material 
que é o essencial. Quer dizer… vai sempre ser preciso 
designers para calcularem qual é a relação entre do tipo 
de letra, com a margem, com o pé… para ser confortá-
vel. É isso que está no raciocínio, depois é só adaptar 
ao meio.

Não sentes, portanto, que os conhecimentos 
tecnológicos que tens sejam inferiores àquilo 
que precisas?
Em relação, por exemplo, à Ana Soares, que acabou o 
curso há um ano, tirou já Design e Multimédia, é evi-
dente que ela faz Processing, sabe programar, eu não 
sei… Isso para mim é chinês… Às vezes, posso é não 
estar tão informada no sentido de que aquilo pode ter 
uma resposta que eu não tenho. Eu não preciso saber 
cada Processing, mas preciso perceber o que é que 
aquilo pode fazer todo o sentido numa resposta que eu 
esteja a dar num projeto…

Já aconteceu no passado? Pedires colaboração 
a alguns colegas?
Já… mas lá está, implica algum esforço de colabora-
ção… não é uma coisa que venha… Se tu não conheces 
uma ideia, um processo tão bem como outros, tens 
sempre tendência… por um lado há aquela coisa ‘era 
porreiro experimentar e tal’, mas por outro… se tens 
pouco tempo, se a margem para experimentações não 
é tão grande, se o outro também está ocupado… É evi-
dente que seria mais fácil se tu próprio soubesses, não 
é? Portanto esse atraso, ou esse pouco conhecimento 
ou essa falta de algum conhecimento… Sim. Tenho 
que admitir que sinto um bocadinho, e que sei que, de 
alguma forma, isso é um handycap… Mas também sei 
que não é o essencial. É preciso é estar informada. Pos-
so não saber fazer, mas tenho que saber que é possível 
fazer. Isso já não é mau.

Costumam refletir  na vossa disposição física 
no ateliê, no modo como estão organizados? 
Há pouco falavas nos bitaites que o A.M. manda 
para a marquise…
Isso foi pensado quando o espaço foi projetado e 
depois, na altura da mudança. Onde é que era o posto 
de trabalho de cada um e a divisão… A ideia dos 
designers estarem no piso de cima é uma coisa com-
pletamente intencional, no sentido de nos reservar um 
bocadinho. Portanto, não estão ali à mão de semear à 
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vista de qualquer um. Há muitas pessoas que entram 
no ateliê de Coimbra e nem fazem ideia de que estão 
seis pessoas a trabalhar lá em cima e estão a ouvir a 
conversa de quem está à porta. E isso foi mesmo com 
a clara intenção de reservar os designers. Não há nada 
aquela coisa que o cliente está ali sentado ao lado do 
designer ‘Ah, ponha amarelo, ponha azul…’ Isso é 
daquelas coisas que o ateliê de Coimbra faz muito 
finca-pé, não vamos por aí. Salvo raras exceções  em 
que isso se justifica. Mas sim, essa separação dos 
espaços, essa divisão das pessoas por espaços foi uma 
coisa muito pensada. Não foi deixada à sorte. Não foi 
mandar um papelinho ao ar e ver quem é que ficava 
com o lugar A, B ou C… Foi pensado.

É comum colaborarem a partir de casa?
Não, não é comum. Normalmente trabalhamos no ate-
liê… e a ideia é um bocado essa, porque surgem muitos 
trabalhos… Nós temos muitos projetos. Já tivemos 
mais… Mas temos muitos projetos de longo curso. Dou-
te um exemplo: Os livros da Almedina e as capas, são 
quatrocentas por ano… ou eram. Agora com a crise já 
não são tantas… (risos). Mas… e é um processo quase 
contínuo, de correções, alterações, agora mandam o 
ISBN, agora precisam de uma nova prova porque não 
sei o quê… quem está em casa, mesmo com as ligações 
por mail etc., não está… Há muito trabalho distribuído 
ali no momento, as pequenas tarefas… e portanto há 
também o interesse de que as pessoas estejam ali. A não 
ser que tenham que estar em casa… Por acaso no outro 
dia fiz uma capa em casa, mas em toda a minha vida 
no ateliê de Coimbra foi para aí a segunda vez…Tinha 
que estar em casa, o meu filho estava doente… a capa 
era urgente e estava toda a gente tapada aqui… eu fiz a 
capa. Não é por isso. Mas, por norma

Ali é que é o espaço…
É… porque também é importante essa ideia de espírito 
de ateliê, de espaço, de partilha, de saber o que é que… 
há muita coisa que também chega por telefone…

Há alterações que gostasses de implementar? 
Nas tuas rotinas, nos procedimentos? 
Há um procedimento que eu acho que é pena não se 
fazer, quando falava há pouco, nas reuniões… Mas te-
nho noção porque é que não se faz, quer dizer, de facto 
implica que dez pessoas tivessem paradas…

Recuperando o ambiente que tinhas no início, 
com reuniões a ‘x’ momento e com discussão 
dos projetos?
Sim. Mas percebo… Lembro-me do grau, do número 
de projetos que tínhamos na época, com o grau e o 
nível de projetos que temos agora… Nem pensar… 

Teria que ser outra coisa. Apesar de tudo, não tanto 
nesse modelo das reuniões, o A.M. vai tentando dar 
resposta a essas necessidades. Como? Criando um 
blog interno… para não mandarmos mails com coisas 
interessantes para partilhar e para não atafulharmos 
os e-mails uns dos outros, há um sítio onde pomos 
essas informações e as pessoas percebem que pingou 
qualquer coisa de novo e vão lá espreitar…

A reunião acaba por ser digital…
Há essa partilha… Mas claro nunca é tão… não é bem 
uma partilha, porque não há um diálogo… Há uma 
partilha… Uma coisa é uma partilha e outra coisa é 
um dialogo, não é? E eu às vezes sinto um pouco falta 
desse diálogo. Mas percebo que não seja fácil isso ser 
realizável financeiramente… Pelas coisas… (risos)… 
pelas palavras certas.

É também uma questão de gestão de tempo…
Sim. De resto, assim alterações que eu fizesse… 
Gostaria que houvesse mais música. No início do 
ateliê de Coimbra, havia mais música… mais presente. 
Tínhamos uma aparelhagem, e havia… As pessoas iam 
trazendo cds e a música era ouvida pelo ateliê todo. A 
partir de dada altura cada um começou… os gostos 
musicais começaram a ser tão dispersos, tão dispersos, 
não… tão diferentes… que cada um começou a trazer 
a sua música os seus phones… e às vezes já sinto que 
há um ar de call center e acho isso mau. Até porque lá 
está… acho que é um bocadinho antiespírito  de ateliê, 
mas lá está… às vezes é a única maneira de temos… de 
te isolares, te concentrares, bloqueares a tua desaten-
ção. E isso vai acontecendo… volta e meia, o A.M. e 
o J.B. põem música… mas obviamente não é o mesmo 
som de uma aparelhagem… Acho que é a única coisa 
que eu diga assim ‘Eh pá, tenho saudades… das reu-
niões e da música’ (risos)…

‘Mais reuniões… eu queria mais reuniões’…
Reuniões internas, não é das outras…

Falemos agora dos clientes do ateliê. Como é 
que os caracterizas? Imagino que sejam diver-
sos… 
Acho que há vários tipos de clientes, mas generica-
mente acho que são clientes, normalmente…instruídos. 
Não sei se esta é a palavra mais certa. Instruídos, no 
sentido… o J.B. e o A.M. dizem uma coisa… Mais 
o A.M. até… que foi uma coisa que ele aprendeu no 
processo… ao longo do processo de existência do ateliê 
de Coimbra… Ela achava no início e dizia isto como 
uma bandeira, que ‘trabalhava com qualquer cliente’… 
éramos capazes de fazer projetos de design para qual-
quer cliente, qualquer pessoa… e agora diz que não, 
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que era a maior estupidez que já disse. E eu percebo 
isso e acho que isso se reflete muito no tipo de clientes 
que o ateliê de Coimbra tem. Ou seja já tivemos muitos 
clientes com quem não conseguimos trabalhar. Muitos, 
não diria, mas alguns… Por uma questão de discurso, 
completamente ao lado, quer dizer, ou de desrespeito 
com o nosso trabalho. Ou porque não percebem… Não 
percebem o que é que estamos a tentar fazer. Vêm aqui 
com a proposta só para ‘arredondar os cantos’…

São clientes que não conhecem nada da 
empresa? Será isso?…
Ou não conhecem nada da empresa ou do J.B., não 
fazem ideia de qual é o nosso discurso. São equívo-
cos, no fundo… É o que o A.M. diz: ‘não vais pedir 
ao Siza Vieira para te projetar uma casa se queres 
pôr lá dois dálmatas de loiça em cima do portão, quer 
dizer… Tem a ver com isso… tem a ver com níveis 
de comunicação que não se cruzam. Não há diálogo, 
não há trabalho possível. O trabalho de design é uma 
resposta a uma necessidade. Eu não consigo respon-
der… É como tu seres um politico e eu sou quem te 
faz os discursos. E se eu acho que és um péssimo 
político ou que queres dizer uma coisa que eu não 
consigo escrever, que vai contra as minhas práticas… 
não vou conseguir escrever tão bem o discurso… 
Tal como também não vou fazer um bom discurso 
de design, uma boa prática de design, se aquilo que 
querem que eu faça é contra aquilo que eu sei e que 
devo. Isso já aconteceu… haver uns equívocos de 
clientes que veem  aqui completamente ao lado. Não 
percebem muito bem… Se calhar pensam que somos 
uns grandes arrogantes… ‘olha, aqueles não querem 
trabalhar’… não é nada disso… Agora, há mínimos 
que a malta… O ateliê de Coimbra não tem nada 
contra fazer embalagens para uma marca de chouri-
ços… É preciso é que haja empatia… E que saibam, 
de facto, do que é que precisam. Portanto, não tem 
nada a ver se é um produto charmoso ou não… não é 
por aí… é uma questão do encaixe, de discurso. De 
perceber que podemos ajudar… 

E os clientes que o ateliê tem… Têm esse 
encaixe, têm essa capacidade?
Uns mais que outros. Muitos sim, outros acabam por, 
com algum trabalho… às vezes há alguma turbulência, 
mas depois a coisa vai e encaixa ou o trabalho começa 
a resultar e eles começam a perceber que afinal ‘epá, 
nós não estamos a demorar mais tempo porque somos 
uns grandes mandriões, mas’… ou que só apresenta-
mos uma proposta porque não queremos trabalhar… 
Percebem que para apresentarmos uma temos 30 que 
não apresentámos, mas que não quisemos mostrar e 
que não é uma questão de charme ou de glamour ou de 

presunção… é a nossa forma de trabalhar e de achar-
mos que é assim que devemos responder às necessida-
des dos clientes.

Ok… Eles comentam o ambiente que se vive 
ali? Quando entram, quando estão ali… Tens 
perceção  do tipo de comentários que eles fazem?
Sim. Temos. Ouve-se. Vai se ouvindo. Muitos comen-
tam ‘Ah que espaço tão agradável’, perguntam muito 
se aqueles livros todos fomos nós que fizemos… E nós 
temos que explicar que metade da estante fomos nós 
que fizemos, esta metade são livros da nossa bibliote-
ca… ou…acham piada ao quadro de giz e perguntam 
se realmente o usamos… Comentários desse género. 
Muitos não comentam nada. Outros comentam…

São comentários positivos?
Sim… sim…

Nas relações do teu trabalho, para além dos 
clientes, que tipo de agentes podemos ver 
envolvido num projeto? Imaginando que tens 
que explicar a quem nunca conheceu processos 
deste tipo…
Depende muito do projeto. Por exemplo… se for uma 
exposição, os agentes com quem… é uma equipa 
muito mais extensa, com competências muito mais 
diversificadas, do que se fôr um livro. Por exemplo, 
um livro… Tu tens o autor… ou vários autores… mas 
há a figura autoral do autor, depois há o editor e, da 
parte da editora, há a pessoa com quem tu lidas… tens 
o gestor… ai está-me faltar o termo… Coordenador 
editorial… Que faz a coordenação, normalmente, 
entre o autor e nós. Nós, muito raramente falamos 
com os autores. E depois sabes que há a gráfica e se 
queres experimentar uma impressão especial, um 
papel diferente, uma técnica qualquer que não é a mais 
banal… Precisas saber que gráfica é que faz isto? ‘Eles 
conseguem fazer isto? Bem? Em que prazo?’ Telefonas 
para gráfica. ‘Estou a pensar em fazer isto assim e 
assim… é possível? Fazem? Não fazem’? E, portanto, 
há um bocado esta… a parte da produção, a parte de 
criação nossa e a parte do cliente, que neste caso seria 
a editora e o autor. São os agentes que há num proces-
so como, por exemplo, uma capa de um livro. Às vezes 
esta coisa que eu estava a dizer que o autor e a editora 
serem o mesmo, não são. Porque a editora gosta muito, 
e o nosso cliente é a editora, mas o autor não gosta 
porque a mulher não gosta…

E o autor faz lóbi…
É complexo… O cliente quer da cor do cortinado que 
viu e não sei o quê. Coisas absurdas, às vezes… E por-
tanto… no fundo há estas quatro forças: autor, editora, 
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ateliê de Coimbra e produção. Eventualmente distribui-
ção, ou seja, os lojistas… ‘Ah, esse tipo de capas não 
vende nada.’

Mas eles interferem muito no projeto?
Não interferem muito porque nós também não dei-
xamos. Mas já tentaram. E a editora, às vezes fica 
convencida… ‘mas os gestores de mercado dizem…

Que isso não vende…?
Mas depois vai-se a ver e quem é que disse? E vai-se a 
ver é o empregado de balcão da livraria que não per-
cebe, muitas vezes, nada daquilo que está a dizer… Às 
vezes é preciso saber destrinçar, e ir à fonte e perceber 
o que é que foi dito exatamente, por quem… Isso às 
vezes já tivemos necessidade de o fazer. Agora, por 
exemplo, numa exposição, os agentes são muito mais 
e muito mais difíceis. Há os arquitetos  que projetam 
o espaço, há os coordenadores, há os curadores, há os 
impressores de vinil, há os serralheiros, há os diretores 
de museus, há os tradutores, há os revisores…

E vocês conseguem evitar que exista contribui-
ção dessas partes?… Tentam fazê-lo… tentam 
filtrar?
Atenção, nós não tentamos evitar que haja contribuição 
se for contribuição, não é? O pior é quando a contribui-
ção não é contribuição… São bitaites… É ruído, que 
não… Desqualificado, que não vale nada. Isso é uma 
das dificuldades que nós temos, de Projeto, cá em Por-
tugal, acho. Não é só do ateliê de Coimbra. E acho que 
reflete  um bocadinho o desrespeito que ainda se nota 
um bocadinho pela prática do design. A malta valoriza 
muito o material e pouco o pensamento. E portanto, 
muitas vezes o tempo que há para fazer um projeto e 
depois, pô-lo em prática, executá-lo, construí-lo fisi-
camente… é metade do tempo que deveria ser dado à 
construção, só. Estão a esquecer a parte do pensamen-
to. Não podes querer que uma criança nasça, ou seja 
gerada em três meses. Não dá! Precisa de nove… E há 
muitos clientes que querem que as crianças sejam gera-
das em três meses. E às vezes são e corre mal, ou fica 
condenado… muito àquem daquilo poderia ter sido. E 
eu acho que isso reflete uma coisa grave, e triste… que 
é, no fundo, a desvalorização que é dada ao pensa-
mento no nosso país. Ao pensamento e ao projeto … 
o projeto  de design é pensamento… Alguém que está 
assim (de braços cruzados) é alguém que não está a 
fazer nada, percebes? Alguém que está com as mangas 
arregaçadas a cavar é alguém muito trabalhador, estás a 
perceber? E este preconceito é terrível… Isto contami-
na desde tenra idade e todas as classes… A malta não 
percebe que estejas dez dias a pensar. Não é trabalho… 
A pensar e a experimentar, mas quer dizer… mas tu di-

zes ‘Ah, mas ainda estou a pensar.’ e não não tens nada 
feito para mostrar, de facto… mas podes ter montes de 
coisas. E depois aquilo, fazeres… depois de teres as 
coisas estruturadas, é como num projeto de arquite-
tura… Em Portugal, porque é que as obras derrapam 
desta maneira pornográfica? Em termos de prazos e de 
dinheiro? Porque não foi dado tempo ao projeto. Todo 
o dinheiro desperdiçado são de coisas que são sola-
vancos, que aparecem no meio da obra… de respostas 
que foi preciso dar tardiamente e portanto o projeto é 
feito. Mas é feito depois, pagam três vezes o preço que 
tinha… fica pior… porque já é um projeto feito com as 
patas na poça, não é? E portanto aquilo… A malta ain-
da pensa muito que… o cimento, o concreto, é que é ‘o 
que eu pago… e não pago o pensamento do arquiteto… 
pagam a construção. Pago ao construtor o que ele me 
pedir, mas se o arquiteto me pedir… epá, acho que é 
caro’. Porque é imaterial. Esta desvalorização do imate-
rial é um bocado ingrata… Incomoda-me porque acho 
que é uma coisa que contamina todo o país… até em 
termos de criação de riqueza, de ideias… a malta estás 
sempre cheia de sede de se pôr a fazer, sem saber o 
que vai fazer. Gasta material, gasta tempo, desperdiça 
oportunidades, depois já está feito… ‘não vamos deitar 
abaixo porque já está feito, gastamos muito dinheiro 
nos tijolos aqui… Isto é feito também no design. Há 
desinvestimento no pensamento… Não estou a dizer 
que ‘agora vamos pagar tudo, os passos todos… e toda 
a gente aqui a pensar’… Não é isso, mas… confiar, de 
facto, que a malta que é paga para pensar, está a pensar 
e está a projetar. Que projetar é muito pensamento e o 
pensamento nem sempre se vê logo. 

Sentes-te impaciente nessa relação com os 
agentes, ao longo do tempo?
Não, depende muito das equipas. Quando é uma 
equipa… Quando são pessoas que já fizeram exposi-
ções, que sabem os tempos que as coisas demoram, os 
precalços que acontecem entretanto, as surpresas que 
vão aparecer, de certeza, pelo caminho… Portanto, 
tens que ter algum folga… Quando é malta que está 
habituada a fazer… a pensar e a fazer… as coisas 
normalmente correm bem. Muitas vezes o problema 
é quando são pessoas que não fazem ideia, não fazem 
ideia… (risos)… De que não podem estar a alterar 
textos, quando os textos já estão a ser recortados pelo 
produtor do vinil. 

Isso sente-se mais nos clientes novos ou tam-
bém encontramos comportamentos desses em 
clientes mais antigos?
Não, os clientes antigos normalmente… já há um 
histórico, já há uma base de comunicação e portanto já 
percebem… ‘Eles fazem, mas precisam de tempo’… 
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A não ser que eles próprios estejam também sujeitos 
a pressões, que têm porque têm que abrir a exposição 
no dia tal, porque têm a visita do Secretário de Estado 
não sei das quantas… Epá, isso são prazos doidos, é 
preciso fazer, no matter what… E acontece. Mas ainda 
em relação à história do projeto, do pensamento, do 
tempo dado e disponível… epá, é um bocadinho… A 
proporção que eu acho que existe… Sei lá, na Escan-
dinávia… Tens três terços, não é? Dois terços devem 
ser para pensamento, maquetização e para teres o 
projeto fechado, e um terço para produção. Estando o 
projeto fechado, e bem, depois é só executar. Não vai 
haver grandes surpresas. Agora, se só dás um terço ao 
projeto, e estás com pressa de ter coisas, o que acontece 
é que depois tens duas… Há aqui uma desproporção 
que nem sempre… Que muitas vezes acontece por essa 
falta básica e inicial de respeito pelo projeto… O Siza 
Vieira contou uma história de um projeto que fez para 
a Holanda… já não sei ao certo que obra era… e que, 
fechado o projeto… aquilo demorou imenso tempo, 
sofreu uma série de alterações, dos esquemas, de 
questionar… o cliente questionou, ele alterou… até que 
fecharam o projeto. E no dia que o Siza foi lá, e falou… 
aquilo era uma coisa camarária… falou com um presi-
dente da câmara disse: ‘pronto, sr. Arquiteto, o projeto 
chegou ao fim, vai começar a fase de obras… no dia 
‘X’ do mês ‘Y’ está convidado para as 17:00 estar aqui 
na inauguração… O Siza riu-se. Estava a falar de um 
ano e meio… Daqui um ano e meio, alguém marca um 
encontro? Daqui a um ano e meio, às tantas horas…? 
Só se fosse um romance de viagem à Corto Maltese… 
‘Às tantas horas no Gibraltar’… o que não acontece. 
O Siza riu-se. Mas a verdade é que no dia tanto… no 
dia ‘X’, do mês ‘Y’, às tantas horas, aquilo estava a ser 
inaugurado. Porquê? Porque tudo o resto tinha sido 
feito antes. O Siza conta esta história. Nós, cá, é impos-
sível. Mas depois a obra sai consoante o projeto. ‘Custa 
aquilo e demora aquilo’. Não há cá derrapanços.

Nós até chegamos a desvalorizar e a satirizar isso, 
de certo modo? ‘Porque és tão organizadinho…
‘Que chato’… Esta glorificação do desenrasque 
nacional… que tem o seu lado, que não digo que seja 
válido… epá, mas vamos com calma. Tornar isto o 
nosso melhor… (risos)… ponto de referência e cartão 
de visita… não me parece nada bem. O desenrasque é 
para quem não se aviou bem em terra. epá, se calhar é 
bom quando é preciso, mas fazer disso estilo de vida 
não me parece grande ideia.

Tu vês diferenças entre os clientes do setor 
público e os clientes do setor privado?
Às vezes, sim. Acho que sim. Acho que os clientes do 
setor privado têm um foco bastante mais… sharp… 

Mais afiado. Talvez essa crise venha a mudar um 
bocadinho isso, mas… atenção, isto é uma generali-
zação e injusta como outras generalização são, mas 
nota-se um bocadinho. Muitos dos clientes com quem 
nós às vezes temos mais problemas em termos de não 
respeitar prazos, de não saber fazer… malta teórica, 
que só dão aulas, que escreve, mas que depois não faze 
ideia dos tempos que são precisos para fazer coisas… 
às vezes é malta que, de facto, não está habituada a 
produzir, a concretizar. É só na teoria… mas depois na 
prática há constrangimentos (risos)… e às vezes não 
têm noção do tempo que as coisas demoram, do esforço 
que implica…

Dos custos, também? Acabam por ter uma per-
ceção  diferente?
Dos custos, sim… do desperdício… Eu acho que sim. 
Esse lado efetivo de custo, tempo, benefício, etc. O 
privado tem essa coisa bastante mais… normalmente. 
Porque tem que ter. Se alguém te vier sempre trazer o 
copo de água escusas de saber onde é a cozinha, não é? 
É um bocado isso. Acho que a malta…

Pela tua descrição, parece quase uma relação 
típica ou um casamento dos anos cinquenta, 
‘Cozinha… faz-me o arroz’…
Às vezes é um bocadinho. Lá está o que se dizia: 
‘homem que é homem não sabe onde fica a cozinha’… 
temos clientes que não fazem ideia de onde fica a cozi-
nha. E isso raia um bocadinho… Pode chegar, às vezes, 
a raiar a falta de respeito. Tu sabes que a seguir ao de-
sign, que já está sem tempo para fazer o projeto, ainda 
vem o produtor, que tem que cortar o vinil e ainda vem 
o operário que tem que ir aplicar o vinil. E se tudo isso 
depende… Se há uma pessoa que é incapaz de escrever 
um texto e respeitar o prazo que tem para o escrever… 
e que sabe que vai estar… o fim da cadeia alimentar 
fica com menos tempo para fazer o seu trabalho. Isso 
implica noitadas, e diretas e pagamentos extra, etc.

Essa desvalorização do trabalho é também 
ilustrativa das dificuldades em ilustrar o valor 
profissional do vosso trabalho? Sentes isso?
Eu não estou muito nas exposições… portanto, estou 
a falar muito no que os meus colegas… quer dizer, 
muitas vezes estão ali, com prazos absolutamente 
insanos. Sim…

Mas mesmo numa capa de livro, numa crítica 
menos fundamentada por parte de um autor…
Isso, temos outro género de coisas… Muitas vezes, é 
mais… aí, muitas vezes, nem é o constrangimento do 
tempo… É mais ‘gosto/não gosto’… ‘ah, não gosto 
nada’. OK, a gente percebe que quando um escritor 
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escreve um livro aquilo é o menino dele e que a capa 
é uma coisa muito importante. Mas quem percebe de 
capas muitas vezes não é o autor… e muitas vezes nós 
quase que dizemos: ‘o autor que escreva o livro. Para 
a capa estamos cá nós.’ É evidente que nos interessa 
que o autor goste da capa, não queremos que ele fique 
desconfortável… O seu lindo menino, o seu livrinho 
que finalmente vai estar nas livrarias, que não fique 
com uma capa que lhe é desagradável. Agora… muitas 
vezes, aquilo que o autor quer é mau para o próprio 
livro. Portanto, é um trabalho de compromisso… O 
que nos tem acontecido é: normalmente, quando a ideia 
é boa, quando está bem feita, não causa grandes proble-
mas. Mas foi um processo um bocadinho construído, 
com a editora… com uma certa mediação da editora. E 
ultimamente, acontece cada vez menos. Alguns autores 
disseram ‘Ah, que capa horrível. Não gosto nada disso.’ 
E nós fizemos outra. O problema não é ter fazer outra, 
o problema é quando perguntamos ‘mas horrível 
porquê? Isso não vale nada… Não funciona? Não se 
vê ao longe na montra? Parece a capa de outro autor’… 
Percebes? Criticas efetivas. Criticas que te ajudem a 
fugir ao mau. Agora quando dizem ‘ah, não gosto nada 
disso’… — ‘Mas não gosta porquê…? ‘Ah não sei, não 
gosto, pronto’… Quer dizer… Não ajuda. Mas isso 
acontece cada vez menos. Eu acho que também nós 
próprios começámos, se calhar… os autores foram fi-
cando mais habituados ao papel, à figura e à autoridade 
do designer. Nós próprios também cedemos nalgumas 
coisas… a editora foi também fazendo o seu trabalho… 
No fundo se calhar houve aqui um processo.

Nos novos clientes terás mais dificuldades em 
explicar isso?…
Não… O A.M., no início das relações com os clien-
tes… normalmente, há uma reunião de apresentação 
por causa disso. E cada vez mais os clientes vêm ter 
connosco pelo nosso portefólio. Portanto aqueles tais 
equívocos, que falamos há pouco, de construir uma 
vivenda… uma moradia tipo Siza com dois dálmatas 
à porta já é raro acontecer, porque as pessoas veem 
… Percebem o tipo de trabalho, o tipo de linguagem 
o discurso que temos. E se não for nada aquilo que 
querem, nem cá vêm. Portanto esses equívocos não 
acontecem muito. Ou se calhar acontecem e eu nem 
sei deles… O A.M. também é capaz de filtrar muita 
coisa. Atenção, que também pode acontecer. Ah… 
Onde é que eu ia… Mas… O A.M., nessa reunião 
de apresentação, normalmente faz muito essa… Põe 
logo tudo em pratos limpos, dá logo a entender o que 
esperamos deles, aquilo que esperamos o que eles nos 
deixem também fazer….

[…] 

(sobre a tecnologia)
Eu cada vez sinto mais é que … É evidente que a 
técnica é importante, que dizer o meio… o meio… Eu 
como utilizadora de iphones, ipads, etc., de internet 
em geral, é evidente que o meio conta imenso e muda 
muita coisa… Mas para o design acho que não mudou 
assim tanto. São novos desafios, é um meio diferente. 
Ao invés de escreveres, falar, quer dizer… o discurso 
não interessa muito se estás a dizê-lo ou estás a escre-
vê-lo. Há nuances. É evidente que tens que saber. Não 
falas como escreves nem escreves como falas. Mas o 
pensamento que depois traduzes é que é importante 
[…] Pois, tens que saber… tens que saber os mínimos. 
Tens que saber como é que imprime, tens que saber 
que em ‘x’ pixels fazer não sei o quê. Sabendo isso 
tens que saber fazer. Também não consegui imprimir 
livro nenhum, mas tens que saber programar. Tens que 
saber quais são os constrangimentos que essa tecno-
logia me impõe […] Ok… Respeitando isso, quais são 
as necessidades que este objeto precisa ter para ser um 
bom objeto… Ok, então…

(Sobre a experimentação no computador)
Mas atenção, eu quando digo é de trabalho que resul-
taram muitíssimo bem… De equívocos no computador 
[…] Aconteceu. A coleção ‘Termos da Psicanálise’ é 
um caso. Aquilo foi o meio comercial que dupliquei 
um espelho sem querer (…) Lá está, se eu tivesse feito 
aquilo no computador, se eu tivesse feito aquilo (…) 
não sei se lá chegaria. Provavelmente não. Portanto o 
computador não é só um fim. Não é só alguém que vai 
executar uma ideia. Muitas vezes para o computador 
só para experimentar (…) experimentar com tintas e 
vejo ‘Olha que giro, amarelo com vermelho fica laran-
ja.’ Acontece… Mas…

E tu tens essa perceção …
Tenho…

Tu tens essa perceção  de que quando trabalhas 
isto também é uma casa de experimentação…
Claro que sim… Se é… Não é nada de eu ter que 
fazer tudo na mão. Eu penso muito a escrever… 
Referência com o lápis… Com o lápis… Tenho 
muito dessa coisa com a caligrafia interiorizada. 
Mas em termos de design, seria impensável. Dese-
nho muito mais no computador a experimentar do 
que desenhando. Pá, desenho, escrevo, conceito, tal, 
chavões…

Por acaso pensava que eras mais fluente em 
ilustração manual…
Não… Sim, desenho muita coisa… Desenhei agora 
noventa ilustrações para a célebre agenda, não é? Para 
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abrir. Mas desenho muito… Desenho no sentido de 
fazer design no computador. Desenho imenso. Depois 
vou fazendo apontamentos, um ou outro… quer dizer, 
depende se for uma marca sou muito mais de ir ao 
papel. Nas capas de livros já não. […] Experimento… 
Quero experimentar o título. Normalmente não é um 
boneco, é uma marca, então acho que aquilo… Um 
símbolo. Como foi a marca do Botânico. Andei ali à 
procura e é muito mais fácil pra mim, tentar desenhar 
um nenúfar que é um coração à mão que no compu-
tador. No computador até foi muito difícil, porque 
aquilo… Duas pizzas ovais e aquilo ficava muito mais 
coração e muito menos nenúfar e eu não queria o se-
tente trinta nem o cinquenta cinquenta e foi o Jonatan 
que o… Lá está, que era calígrafo, naquelas habilida-
des de calígrafo que depois, no computador, ajudou-
me a fazer isso. Eu não conseguia, que dizer, faltou 
aquela última coisa que foi ele que acrescentou.

[FIM ENTREVISTA]

Coimbra, 13 novembro 2012
Entrevista a A.S., designer do ateliê de Coimbra.
Tempo a colaborar no ateliê: ≈ 2 anos

(Entrevistador explica a natureza e a estrutura 
da entrevista)

Como é que tu defines a tua relação com o 
J.B.? Como é que tu descreves a tua relação 
com o J.B.?
Não sei… Sabes que é muito boa… eu não tenho… 
um problema que eu tenho é que não tenho termo de 
comparação. Eu nunca tive outro patrão. Quer dizer… 
a minha relação com ele é ótima. Eu sinto que posso 
mostrar-lhe quase tudo (risos)… posso falar com ele de 
muitas coisas… 

Tu constróis e apresentas-lhe? E ele avalia-te? 
Como é que é esse processo?
É… às vezes estou a trabalhar e ele aparece e começa a 
ver. Outras vezes sou eu que o vou chamar para ele ver 
e… é fácil. Normalmente, ele está sempre disponível, 
o que é uma coisa boa, mesmo que ele esteja ocupado, 
peço-lhe 2 minutos e ele vem… sem aquele stress de 
patrão/empregado, sabes? É bom… é bom e isso dá para 
falar, dá para descontrair… claro que há dias em que… 
(risos) em que ele não está muito bem disposto, mas 
normalmente é muito fácil. Sem medo. Eu às vezes ga-
nho medo, das pessoas. Acontecia-me na faculdade. Eu 
em Aveiro acontecia-me com um professor em que eu 
pura e simplesmente não falava. Não lhe mostrava nada 
porque eu tinha medo de falar com ele… o J.B. não é 
assim. Por isso acho que é bastante boa, até.

Como é que o trabalho que tu fazes… Esta ideia 
da relação que desenvolves com o J.B. acaba 
por ir sendo explorada noutras questões…Inte-
ressa-me perceber… de que forma o trabalho do 
ateliê manifesta a identidade do J.B.? Os traba-
lhos que fazes… No fundo é ele quem te dirige 
criativamente o ateliê…
Não te sei dizer… no fundo eu acho que ele tem… tem 
muito bom gosto. E acho que as coisas não têm que 
refletir a identidade dele. Têm é que estar bem feitas. 
Eu sinto às vezes… acho que o D.S. é quem arrisca 
mais, às vezes, as coisas. E há coisas que o D.S. faz 
que o J.B. nunca faria, e no entanto seguem com o 
nome do ateliê de Coimbra porque estão bem feitas, 
efetivamente.

No fundo é uma pessoa que não comanda, que 
não controla?
Não, eu acho que não. Às vezes direciona-nos para 
algum lado, ou diz-me ‘não vás por aí’, mas dá-nos 
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muita liberdade para fazermos aquilo que nós acha-
mos melhor fazer.

Mas é a identidade dele que está nos projetos, 
ou não?
Não sei se será bem assim. Acho que ele deixa-se 
levar… se as coisas estiverem bem feitas não têm que 
refletir a maneira como ele faria ou como ele pensa. 
Têm é que responder àquilo que é pedido e estar bem 
feito.

Se usares, por exemplo, um tipo não serifado e 
experimental…?
Se o justificares…

Não sentes dificuldades a esse nível, portanto?
Eu… eu não arrisco muito. Eu vou um bocado… se 
o D.S. me diz… ‘ele não vai querer o alinhamento à 
direita’…

É o D.S. que te diz isso, às vezes?
Sim, é o D.S. (risos) …que me vai dando as achegas. 
‘O J.B. não te vai deixar utilizar o alinhamento à di-
reita’, embora se calhar até fizesse sentido… Eu olho, 
faço, ponho para a esquerda (risos)… se calhar se for o 
D.S. já não faz isso (risos)… já põe à direita, fala com 
o J.B. e normalmente as coisas passam.

Portanto, tu neste momento ainda não te sentes 
à vontade para contra-argumentar?
A menos que seja uma coisa muito bem estruturada… 
muito bem construída… prefiro jogar um bocado pelo 
seguro… (risos).

No teu dia a dia, como é que a identidade do J.B. 
vos afeta. Nos horários, nos compromissos… 
Como é que a identidade dele surge no teu 
quotidiano?
Estás a fazer-me cada perguntas… (risos)… Nós não 
somos… quer dizer, nós não temos que vir aqui picar o 
ponto às 9h da manhã e estar aqui sentadinhos às 9:10 
a trabalhar…e muitas vezes se for preciso chegamos às 
10:00 e… desde que façamos aquilo que temos que fa-
zer… e é um bocado como o J.B.. O J.B. não está aqui 
às 9:00 da manhã em ponto, sentadinho à secretária, 
ao telefone… não…  vem quando vem e sai quando 
tem que sair. Quando as coisas têm que aparecer fei-
tas, têm que aparecer feitas… E aquilo que temos que 
fazer temos que fazer… (risos)

Mas… mais ligado concretamente à personali-
dade do J.B.… dirias que é um dia a dia efusivo, 
ou um dia a dia onde ele se irrita ou, pelo contrá-
rio… ele até gosta de jazz… faz-se sentir essa 

identidade no dia a dia? Sentes os gostos dele 
no ateliê ou ele evade-se?
Não… quando ele está bem disposto e quando vem… 
e apetece-lhe falar, chega lá e fala e nós estamos ali na 
conversa não sei quanto tempo… outros dias ele chega 
e vai para o escritório…

Do que é que falam, nessas alturas?
De tudo e mais alguma coisa… comigo fala mais do 
curso e das coisas que se passam no curso… pronto… 
eu saí de lá há pouco tempo e então conheço as pes-
soas… dá para falarmos sobre isso… sim, acho que ele 
se calhar tem alguma influência no ambiente e como 
estamos. Se alguém puser música é ele ou o A.M.. Qua-
se ninguém mais põe música… Acho que se ele vier 
numa de conversar estamos ali todos… 

E se ele vier mal disposto? Também diz que vem 
mal disposto?
Também se vê logo… Eu pelo menos, deixo-me estar, 
não o chateio muito… (risos)

Que valores é que há pensados para o trabalho 
do ateliê? Há alguma filosofia que te tenha sido 
incutida?
Hmm… não sei… acima de tudo é preciso ser honesto 
com as coisas. Ainda agora me aconteceu uma coisa… 
ontem, um trabalho que eu fiz… ontem apareceu no 
facebook uma montagem basicamente a dizer ‘olhem 
para isto, um trabalho de um aluno’… e um trabalho do 
ateliê, ‘copiado’. Basicamente…

Não percebi. Um trabalho que tu tinhas feito 
surgiu no facebook?
Sim, um trabalho que fiz o A.M. pôs no facebook… 
e o trabalho de um aluno, do ano passado. E estavam 
os dois trabalhos lado a lado… realmente, tinha umas 
parecenças, mas porque era um hexágono, percebes?

Ou seja, acusaram-te, de certa forma, de…
Não foi a mim, foi ao ateliê de Coimbra. Percebes? E 
eu vi aquilo em casa e… pensei ‘tou feita ao bife… 
o que é isto?’ Sabes, é que era muito parecido… e 
quando cheguei estava cheia de medo, cheia de medo 
de falar com o A.M., porque… é o meu curso, perce-
bes? E eles ficaram… nem questionaram, sequer… eu 
ter visto aquilo. Porque eu nunca tinha visto aquilo. 
Estiveram sempre do meu lado. E eu acho que isso é 
uma coisa que é transversal, sempre… que é: ‘vamos 
ser honestos, vamos ser diretos, vamos fazer as coisas 
como deve ser.’ E isso é muito bom. E eu ainda não 
acredito muito naquela filosofia do ‘vamos lixar-nos 
uns aos outros, queremos é ganhar.’ Acho que não é 
nada por aí que as coisas funcionam aqui. Acho que 
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eles acima de tudo são muito boas pessoas, perce-
bes…? Têm uma moral muito… e isso é muito bom… 
trabalhar aqui é muito bom por causa disso, porque 
não andamos a tentar lixar-nos uns aos outros e isso é 
muito positivo. E estão do nosso lado, e somos hones-
tos, e confiamos uns nos outros e isso é muito bom.

Há mais algum princípio para a filosofia da em-
presa que aches importante realçar?
Não sei…

Como é que tu vês a relação dos outros colegas, 
relativamente ao J.B.?
Acho que se dão… têm todos mais ou menos a mesma 
relação que eu. Dão-se bem e sabem que podem falar, a 
maior parte das vezes… (risos) acho que é uma relação 
muito… é como te digo, eu não tenho grande termo de 
comparação, mas se for tudo assim é muito bom… Eu 
sei, do meu irmão, que o patrão dele… tipo… quase 
que às vezes tem que baixar as orelhas e ele resmungar 
por tudo e por nada…E com o J.B. não é assim. Pelo 
menos eu não sinto isso. Percebes? Eu acho que pode-
mos discutir com ele abertamente, todos.

Entre vocês, como é que é a relação? 
Sei lá… os da minha ala (risos)…

Há ali duas alas, não é?
Acho que há duas alas e… as pessoas dão-se bem 
‘entre alas’… e também dão-se bem ‘interalas’… mas, 
eu falo por mim… estou mais próxima do D.S., que 
me acompanhou desde o início, que me acolheu, entre 
aspas…

Vais construindo uma relação mais próxima…
Sim, até porque ele está a ver o que eu estou a fazer, eu 
estou a ver o que ele está a fazer e com a malta do lado 
de lá nem tanto… Às vezes… foi no facebook que eu vi 
umas ilustrações da A.B. para a Agenda, que ela andava 
a fazer há que tempos e que eu nunca tinha visto.

Feitas recentemente?
Sim… e isso é esquisito, porque estamos ali tão per-
to… não é? Mas a verdade é que eu não tenho grande 
contacto com a ala de lá (risos)…

Como é que é o líder criativo ideal? O que é que 
para ti um líder criativo ideal deve ter? Caracte-
rísticas que o J.B. detenha ou não.
Hmmm… Acho que acima de tudo não deve fazer 
com que as pessoas tenham receio de falar e de mos-
trar… é preciso ser uma pessoa aberta. Ser crítico 
mas não ser mau… não ser destrutivo, sabes? Às 
vezes o J.B. quando está mal disposto é um bocado…

Destrutivo?
Não é destrutivo… é… bruto, é muito duro quando às 
vezes não é preciso ser e… nisso às vezes… quando eu 
vejo que ele não está muito bem disposto eu tenho… 
deixo-o estar e falo com ele noutro dia. Eu acho que… 
para me sentir à vontade para falar eu preciso de saber 
que não vou levar nas orelhas a torto e a direito. Mas… 
(hesitação longa)… sabes, eu acho mesmo que é muito 
bom o que temos ali… sem querer estar a ‘dar graxa’…

Mas essas características, para além de não 
teres receio em experimentar, não é? No fundo 
é isso… de ser avaliada… é uma característica 
que no fundo é do J.B., pelo que vejo…
Hmm, hmm (em sinal de afirmação)

…portanto… que outras características é que tu 
sentes que acabam por constituir o líder ideal? 
Essa ideia do bom gosto, que referias há pouco?
Claro. No fundo… uma pessoa que venha a liderar 
uma coisa que não saiba dizer o que é bom e o que 
é mau, não pode ser… e o J.B. tem essa consciência, 
daquilo que é bom, daquilo que é equilibrado. Mesmo 
que seja estranho, às vezes, que é aí… é isso que eu 
aprecio imenso nele. É isso que ele tem de ter. Ele está 
ali… ele manda… ele tem que saber o que está bem 
e o que está mal… porque às vezes, eu pelo menos, a 
trabalhar, eu tenho essa dúvida. Não sei se está uma 
bela… merda… ou se é uma coisa em condições… 
(risos) às vezes há essa dúvida…

Autoconfiança, também?
Também. Por isso é preciso haver alguém com expe-
riência que saiba aquilo que é bom e aquilo que é mau, 
e que nos diga.

E achas que é a experiência que lhe dá isso ou é 
algo mais?
Eu acho que ele sempre teve, dentro dele… portanto… 
porque ele não é designer, não é? Por isso… ele apren-
deu por ele e sempre teve… essa coisa… esse olho 
crítico afinado. Mas também já lá vão muitos anos, 
é normal que ele também já tenha desenvolvido uma 
capacidade de saber apreciar, de saber…

Achas que é algo intuitivo?
Para ele, é. Ele vê imediatamente se está bem ou se 
está mal.

O que não gostas de ver num líder criativo? Foi o 
que referiste…e o que mais?
 É não poder falar. Isso é… se me criticam de uma 
maneira pouco construtiva, partem-me as pernas, 
mesmo…
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Mas como é que tu geres? Sendo normal que as 
pessoas estejam num dia mais irritadas, como 
é que fazes essa gestão do dia para o dia? Às 
vezes somos mais destrutivos, outros dias, me-
nos… Como é que tu geres isso com o J.B.?
Às vezes basta adiar uma hora, ou dez minutos, e ele já 
vem com um outro humor. Não é por sistema ele estar 
rabugento ou com algum problema (risos)… às vezes é 
só ver em que momento é que não devemos chatear… 
quando ele está chateado com alguma coisa ou quando 
teve uma chamada mais chata… aí, eu deixo-o estar… 
mas é muito fácil ver e normalmente ele não deixa que 
os outros problemas não interfiram.

Porque é que é fácil ver? Ele recolhe-se, ou 
grita, ou…?
Vês, pela cara dele. (risos) Não sei… começa a andar 
muito efusivo… nota-se (risos). Nota-se quando ele está 
mais descansado e quando ele está mais stressado.

Vamos passar para o dia a dia do ateliê? Como é 
que é um projeto tipo? Como é que é entregue e 
avaliado?
Isso depende muito de projeto para projeto.

E que diferenças há?
Sei lá… Às vezes… normalmente a fase que eu tenho 
sempre é ‘vamos pensar muito sobre isto’… normal-
mente, o A.M. chega-me com o projeto. Ele já reuniu 
com o cliente, ele é que sabe o que é que quer… 
Depois há outras vezes em que eu é que reuno com o 
cliente e estou lá desde o primeiro momento, que é o 
que me está a acontece agora num projeto… fui logo à 
reunião, soube logo o que é que querem, o briefing… 
mas depende um bocado. Às vezes caem-me imensos 
projetos sem saber muito bem para que lado é que 
me irei virar, outras vezes acompanho desde o início, 
outras vezes passam projetos de uns para os outros…

É comum, isso?
Às vezes, sim… Ou o processo começa numas mãos, 
depois essa pessoa fica atrapalhada, passa para outra 
pessoa… 

E depois há alguma etapa de avaliação? Como 
é que que o trabalho é avaliado, depois de en-
tregue? Há alguma forma de saber se o trabalho 
correu bem ou não?
Eu acho que essa avaliação vai sendo feita. Tu sabes 
quando a coisa está a ir pelo bom caminho ou… tu 
sabes… quando a coisa vai correndo, ou andando… 
também sabes. Também sentes… Não há um momen-
to, em que o projeto acaba e tu olhas e… tal. Não… tu 
vais fazendo, vais vendo…

Não há estudos de opinião com o cliente?
Às vezes, eles vêm todos outras vezes não… mas vão 
criticando e tu vais sabendo mais ou menos como é que 
a coisa está.

Que cunho pessoal dás aos trabalhos que de-
senvolves?
Hmmm… (sorri)… (Pausa larga, sem resposta)

Deixas algum, não deixas nenhum…? Há pouco 
referias que o J.B. não nega os projetos mesmo 
que não sigam graficamente o seu estilo…
Mas também disse que não arriscava muito… (risos)… 
Eu acho que… eu não tenho propriamente cunho ne-
nhum. Já fiz coisas tão diferentes… que não têm nada a 
ver umas com as outras.

O teu trabalho têm muito essa característica?De 
fazer coisas muito diferentes?
Sim… as coisas são de campos muito diferentes. A 
mim assusta-me a ideia de cunho pessoal… cada coisa 
é um coisa e eu acho que não deixo a minha marca 
pessoal em nenhum trabalho. Deixo aquilo que devo 
deixar. Como é que eu hei de dizer…? O resultado é 
aquilo que tem que ser… não deixo uma marca minha. 
Às vezes nem sequer é aquilo que eu quero que seja ou 
nem sequer é aquilo com que eu concorde. Ainda agora 
fiz uma identidade e… para mim aquilo era a preto e 
branco. Pronto. Mas eles quiseram roxo e rosa choque, 
uma coisa que… para mim, naquilo que eu tinha con-
cebido, o projeto, não fazia sentido nenhum. Mas eles 
preferiram assim e realmente uma pessoa está… até 
ficou melhor… mas na minha cabeça não era aquilo. Eu 
abdiquei daquilo que é da minha ideia e… é ceder.

E sente que ganhas, quando isso acontece?
Às vezes tens que ceder… porque tens, e já não vale 
a pena. E mesmo que não concordes, é o cliente é que 
tem sempre razão… e outras vezes tu és teimoso e… e 
és teimoso, mal… porque não deves ser, porque se ca-
lhar até têm razão. Já… a coisa vai para os dois lados. 
Já me aconteceu insistir numa coisa que está errada e 
insistir numa coisa que está certa.

Como é que tu sentes que as tuas capacidades 
aqui são aproveitadas? Achas que tens mais 
para dar ou entregas tudo o que sabes ao ateliê?
Eu acho que eu tenho uma competência que nem 
sempre é utilizada que é a programação e a área mul-
timédia. Não é aproveitada porque nem sempre surge 
oportunidades para isso… ainda agora para a identida-
de do Jazz que o J.B. está a fazer, eu fiz um programa 
para gerar as identidades e…  ou seja, fiz aquilo que eu 
sabia fazer, as minhas competências. Isso é muito raro 
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haver, é muito raro usar o Processing em alguma coisa. 
Às vezes acontece, quando podemos aproveitar… mas 
realmente, nem sempre os projetos deixam…

E tu achas que isso acontece porque não há 
perceção do ateliê ou os projetos não chegam e 
não pedem isso?
Não. Eu acho que há… os projetos é que não chegam e 
não pedem isso. E nós não vale a pena estarmos a… a 
programar e a fazer isto e aquilo para…

A impingir?
… a impingir, sim. Não tem lógica, é só porque sim…

E o que é que esperam de ti, no ateliê?O que é 
que sentes que esperam de ti no ateliê?
Esperam… esperam que… eu saiba fazer as coisas por 
mim, que seja independente. E que eu não tenha que 
andar atrás deles para fazer as coisas. E ainda bem que 
isso não acontece. Esperam que eu seja capaz de des-
calçar as botas que calço… (risos) que seja capaz de… 
sei lá. De fazer aquilo a que me proponho.

No tempo em que propões?
Opá… sim.

É difícil gerir os tempos?
Para mim, ainda não ouve assim grande stress… já 
houve, já vi. Não foi comigo, mas… os colegas… tem 
havido stresses de inaugurações de exposições que são 
para aquele dia… e então no dia anterior está tudo a 
puxar os cabelos… eu como não estou metida em expo-
sições isso normalmente não me influencia. Até agora 
não tive assim nenhuma deadline que eu não tenha 
conseguido cumprir. Claro que às vezes tenho que ficar 
a trabalhar até mais tarde, ou a fazer em casa, mas… 
nada do outro mundo.

 O que é que sentiste quando entraste pela pri-
meira vez no ateliê?
(risos) Eu… eu adoro livros… sempre adorei livros… 
se eu pudesse comprava os livros todos… tinha uma 
biblioteca enorme. Por isso, eu quando cheguei aqui e 
vi aqueles livros todos… tu entras e aquela perceção 
logo das prateleiras, cheias de livros… foi… senti-me 
em casa. Porque, opá…

Foram os livros que te marcaram mais? 
O espaço…?
Os livros. Tu olhas à tua volta e aqueles livros todos 
ali… apetece-te ficar, e pegar… 

E como é que tu usas esses livros, no teu dia a 
dia? A bilbioteca é de facto extensa…

Pois, há muita coisa ali que eu nem sequer sei que 
existe… e estou ali há já algum tempo… o que eu uso, 
é… às vezes mudo-me lá para baixo, pego num monte 
de livros…

Numa fase exploratória?
Sim, numa fase exploratória. Às vezes, quando tenho 
que fazer uma identidade… agora tenho feito mais. 
Sento-me lá, se for preciso fico lá uma hora ou duas, a 
ver livros… podemos levar para casa…

Já tinhas tido contacto com o trabalho do ateliê?
O J.B. foi meu professor, na faculdade. Portanto…

E ele enquanto professor divulgava o trabalho 
do ateliê?
Não, não. Aliás, eu acho que ele no início… nem 
sequer falava do ateliê de Coimbra. Não… aquilo que 
teve mais… foi mais falado quando eles ganharam 
os Red Dot e foi mais falado. Penso que eu estava 
no segundo ano. E aí é que senti o impacto. Aí é que 
senti ‘Eh lá, isto há aqui… afinal…’ Foi mais aí. Mas 
o J.B. nunca impingiu nada do ateliê de Coimbra lá 
no curso.

Que imagem é que tu sentes que as pessoas têm 
do ateliê? Quando tu falas no ateliê de Coimbra, 
ou quando vês as reações dos clientes ou outras 
pessoas que vês ali, que imagem é que vês que 
as pessoas sentem do ateliê? 
Eu acho que o ateliê de Coimbra tem muito bom nome, 
neste momento. Sinto que é muito reconhecida, e cada 
vez mais… ainda mais agora, com esta coisa das 50 
books/50 covers.

Portanto, do ponto de vista da qualidade do 
trabalho?
Sim. Mas acho que as pessoas têm muito boa ideia 
agora do ateliê de Coimbra… agora… quando digo que 
é agora não é assim tão recente. Eu digo com muito 
orgulho que trabalho no ateliê de Coimbra.

As outras pessoas sabem o que é, normalmente?
Ergh… não. Não fazem muito… que é da área, co-
nhece. Quem não é, não faz a mínima ideia do… que 
se trata. Mas é um mal geral. Se falares de qualquer 
ateliê… mesmo o Sagmeister… ‘quem é esse?’

Como é que tu caracterizas o ambiente que se 
vive no ateliê? No teu dia a dia?
Ergh… Deixa-me ouvir-me a pensar… (o ambiente 
à volta da entrevista era, nesta altura, ensurdecedor). 
Epá… Irrita-me estar a dizer que é muito bom e tal. 
Mas a verdade é que é…
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Mas é bom porquê?
É bom porque as pessoas são porreiras, não há 
stresses, na maior parte das vezes… claro que há 
momentos de tensão, mas está tudo à vontade ali. 
Eu penso que… ir trabalhar a pensar ‘ah, tenho que 
estar ali, tenho que me sentar na minha cadeira, fa-
zer as coisinhas, sair à hora, etc…’… não. Eu estou 
ali como se estivesse com os meus amigos… não 
é assim tão linear, mas… a minha atitude é essa, 
estou à vontade.

Vocês costumam socializar fora do ateliê?
Sim, às vezes… alguns (risos). Há grupos… às vezes as 
pessoas… juntam-se em diferentes grupos, consoante 
aqueles com que se identifica.

Com quem é que costumas estar? É com o D.S.?
Sim, é mais com o D.S.. Com a C.A., com o A. Silva, 
com o J.C.. Mais isso…

Portanto, não é um grupo só de criativos?
Não, não… 

O ambiente também é bom com os restantes 
colegas, portanto?
Sim… e mesmo… houve um rapaz que já lá trabalhou, 
que eu nem sequer conheci… que…quando vamos 
jantar se junta a nós, que é o [Antigo Colaborador]… 
continua a dar-se bem com eles…

Isso é comum, até, não? Os ex-colaboradores…
Sim…

Como é que descreves o espaço físico? Ao nível 
do conforto…
Ah, não tenho nada que me queixar! Já viste o meu 
computador? (risos)

Tens um computador novo, praticamente…
É um computador enorme, a cadeira é boa, confortável…

Tens espaço, para poderes fazer o que queres?
Acho que as instalações ali são muito porreiras… Te-
nho melhores condições a trabalhar ali do que em casa, 
do que alguma vez tive.

Portanto, sais de casa e pensas ‘vou traba-
lhar…’? (em tom irónico)
(risos) Parece um bocado isso, mas quer dizer… traba-
lho é trabalho, não é? Mas é difícil… eu quando sair 
do ateliê de Coimbra estou feita… eu nunca conheci 
outros patrões e tenho muita sorte… porque eles são 
porreiros… 

E conheces outros ateliês?
Não… quer dizer… fui ao dos R2, quando foi aquilo 
da AGI e estivemos lá na organização, mas pron-
to… foi basicamente nesse contexto, nunca mais lá 
voltei.

Então achas que as condições ali são boas, 
portanto?
Sim, e nos R2 também… Eu acho que… desde que te-
nhas o computador para trabalhar, a mão para escrever 
e a cabeça para pensar…

Não precisas de mais?
Não precisas de grande coisa…

Para além da biblioteca, que outras mais-valias é 
que o ateliê te proporciona?
Tem o estúdio de fotografia, mais ou menos… 

Mais ou menos…?
Nunca utilizei (risos)… dá para os gastos. É na cave, 
já viste? Ainda não… não tive oportunidade de usar o 
estúdio… mas espero usá-lo… erghh... Mais valias… 
Os computadores, claro… as impressoras, claro… os 
papéis…

Costumas utilizar as amostras de papel?
Sabes que eu não sou tanto do papel… da impressão… 
eu raramente ando ali à luta com as impressoras… 
na única vez que eu precisei de utilizar a impressora 
a impressora não imprimiu e eu tive que ficar sem 
soluções… (risos)

E relativamente ao software que utilizas? Achas 
que é adequado ao que fazes? Que preocupa-
ções é que há a esse nível?
Eu tenho aquilo que preciso para trabalhar.

Mas foste tu quem pediu o software?
Não, era o que eu já utilizava. Não houve… por 
exemplo… eu uso o After Effects e não precisei de 
pedir, porque já havia. Já havia uma licença para outra 
designer e como ela não usava, passou para mim.

Já utilizavas esse software, também?  
Sim.

Portanto, não houve diferenças de aprendiza-
gem a esse nível?
Não.

Isso facilitou a tua entrada?
Sim, claro.
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E o software é atualizado?
Sim, sim, sim… É sempre Adobe… É 5.5, depois será 
por aí em diante… normalmente atualizam, pelo me-
nos desde que eu lá estou… 

E também é assim no caso das tipografias?
Hmm, hmm (acena de forma positiva).

Como é que é a tua relação 
com os computadores?
Ahh, é de amor/ódio. (risos) Porque eu adoro e 
odeio… e… mas sim, cada vez mais… se comecei a 
ser muito fã do papel e dessas coisas, cada vez mais 
sou fã do computador e das oportunidades que nos são 
dadas através do computador, da experimentação, de 
tudo… claro que tenho os meus dilemas, e então em 
programação é muito fácil odiar, porque às vezes estás 
a resolver um problema… ainda no outro dia tinha um 
programa para acabar e faltava-me só uma parte… 
percebes? Que era fácil… e eu estive quatro horas 
ou cinco, a puxar pelos cabelos e a programar, e não 
conseguia acertar com aquilo… faltava-me sempre 
qualquer coisa… e nesses momentos eu odeio a minha 
relação com os computadores é má, a programar… 
mas na maior parte do tempo… gosto muito. Dá-me 
muito gozo.
 
E como é com o J.B.? Ele não tem os conhecimen-
tos que tu tens, com os computadores, não é?
Mas sabe quais são as possibilidades. Ainda no outro 
dia me disse ‘olha, quero fazer uma trama assim, 
para por num livro… assim… umas bolinhas, de 
meio milímetro, separadas por 3 milímetros… fazes-
me isso?’… e eu disse ‘faço…’ (risos)

Ou seja, mesmo não sabendo como fazer tem 
uma noção?
Sim, exatamente. Depois chegou ao pé de mim e dis-
se ‘olha, afinal não quero bolas quero umas cruzes, 
por isso faz assim umas cruzes separadas…’ é a tal 
coisa, ele não sabe fazer, mas tem noção daquilo que 
se pode fazer ou não.

Tu achas que os conhecimentos tecnológicos 
que tens são suficientes para o trabalho que 
fazes? Ou vês-te muitas vezes a precisar de 
adquirir novos conhecimentos tecnológicos?
Epá… até agora não senti…assim… que me faltasse 
alguma coisa… não digo que não possa sentir, de hoje 
para amanhã, que se calhar devia saber fazer modela-
ção 3D e não sei… mas, pelo menos até agora, a coisa 
tem-se dado… E mesmo quando quero fazer alguma 
coisa… consigo simular.

Portanto, para resolver os problemas gráficos 
que te surgem tens…
Eu acho que estou bem artilhada (risos)… eu acho que 
sim. Claro… não digo que… às vezes… filmagens… 
que me dava jeito para alguma coisa… mas não tem 
sido necessário. Ainda não senti que falta alguma parte. 

Recorres a alguém quando sentes que… preci-
savas de fazer algo que não sabes?
Não recorri, mas facilmente poderei recorrer. Acho 
que… não tenho problemas nenhuns com isso… se às 
vezes não souber uma coisa, ou não souber como fazer…  

E a ti, recorrem? Para além do J.B.?
Sim… por exemplo, quando foi aquilo do MAM (especi-
ficar situação, se possível), era o D.S. que me estava a 
pedir para fazer os padrões para aplicar nos materiais.

Como é que tu… o que é que sentes em relação à 
disposição dos postos de trabalho? Ou seja, como 
é que este layout afeta a forma como vocês traba-
lham? Há pouco falavas das duas alas…
Hmm… não sei… às vezes acho que o J.C., que é o 
informático, devia estar ao pé de mim… (risos) e isso 
faz com que eu ande para cima e para baixo n vezes 
durante o dia… às vezes quando… ele agora está a 
programar o site do museu da ciência e há coisas que 
não ficaram bem definidas, e então temos de andar 
para cima e para baixo, e às vezes dava-me jeito que 
ele estivesse… mas isso não invalida nada… (Quando 
estrutinho?) acaba por ser o mesmo… não condiciona.

Para além disso… tu tens contacto com os teus 
outros colegas da parte da produção… A C.A., 
o próprio A.M.… É também… És tu que desces 
de piso, ou eles vêm ter contigo… como é que é? 
Telefonam?
Depende… Telefonamos. A maior parte das vezes, 
com a C.A., é por telefone… com o A. Silva é por tele-
fone… com o J.C. é por mail… não sei… (risos)

E isso acaba por ser propiciado por causa dos 
dois andares?
Sim. Raramente… a não ser que quando é com o J.C., 
porque tenho que ver, raramente vou lá abaixo… (risos)

A não ser para o café e wc? (risos)
Sim, fumar o cigarrinho… (risos).

E isso serve como espaço de reflexão? Pensam 
‘epá, havíamos de nos juntar todos num espaço 
só, em baixo…’ ou ficou assumido desta forma?
Eu acho que não… acho que fazia sentido o J.C. estar 
lá em cima, porque aquilo é um sítio onde estamos 
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a construir… programar também é construir. E nós 
estamos ali em cima para não sermos perturbados, ele 
se calhar às vezes também devia estar lá em cima para 
não ser perturbado… sei muito bem o que é, e às vezes 
com o barulho, e com os telefones… que é chato.

Ele fala sobre isso? Ou é a tua perceção?
Não… comigo, não. Acho que… Digo isso porque me 
custa estar sempre a subir e a descer as escadas (risos). 
Só por isso. 

Há pouco dizias que também trabalhavas a par-
tir de casa. É comum isso acontecer?
Não é comum, mas se tiver alguma coisa que não me 
saia da cabeça… eu prefiro estar a trabalhar do que 
deixar para segunda-feira…

Ou seja, deixaste uma ideia pendente…
Sim, exatamente. Não tenho problemas nenhuns em 
ficar o fim de semana em casa a fazer. 

Mas não vais ao ateliê?
Não. Ninguém me pede que faça isso, ninguém me 
pede que ‘opá, isto tem que ser’ mas… por mim, da 
minha consciência, não consigo ter as coisas penden-
tes e não… saber se resulta ou não resulta. Normal-
mente… faço em casa.

Já falámos bastante do contexto físico. O que é 
que gostavas de modificar? Algo que sintas que 
‘isto devia ser revisto’… ou, pelo contrário, não 
tens sugestão nenhuma que altere as vossas 
rotinas?
Muito sinceramente… nunca me ocorreu nada… ‘isto 
não devia ser assim devia ser de outra maneira’… não 
sei, nós temos todas as condições…

Sentes que tens um leque 
de recursos cumpridos?
Sim, eu acho que sim… lá está… não sei o que é que 
podia haver mais… temos máquina de café, temos bo-
lachas, temos água… temos tudo… percebes (risos)… 
não sei.

Estas ideias que vês aqui… não sei se a tua 
intenção é teres um ateliê teu… não é?
Não…

Porquê?
Não sei… não é. Não digo meu… uma coisa minha, 
não. Talvez se calhar um dia mais tarde, juntar-me com 
pessoas com que me identifico, fazer uma coisa… mas 
não eu como líder.

Sozinha?
Sozinha não, nunca. Acho que não. Precisamos de 
muitas cabeças e muitas coisas…

Vamos falar dos clientes?
Ah, então isso é muito curto, porque eu não tenho 
muito para dizer…

Como é que tu caracterizas os clientes do ate-
liê? Talvez não lides diretamente com eles… 
Pois, não… lidei para aí com 3, 4, 5 deles… já fui a 
reuniões… mas não sei se posso, a partir desses casos 
pontuais, dizer que os clientes são assim ou assado… 
porque eu já tive… sei lá… já tive reuniões em que 
deu para falar, para perceber exatamente o que é que 
era… já tive reuniões em que… os próprios clientes 
entre si… eram um grupo grande… que não sabiam 
o que é que queriam, ainda estavam a discutir entre 
eles… e eu estava lá… acho que há de tudo um pouco. 
Mesmo a mim, que são pouquinhos, acho que há de 
tudo um pouco. 

Tenho visto os clientes visitarem o ateliê. Quan-
do chegam, comentam alguma coisa?
Não sei. Não te sei dizer porque estou lá em cima…

No fundo, aquela área do piso de baixo é a área 
onde se recebem os clientes? 
Exatamente… não costumam ir lá acima, a menos que 
estejam em contacto com algum designer, para ver 
alguma coisa…

E não surgem comentários? 
Não te apercebes disso?
Não…

Ao longo dos projetos que vocês vão desenvol-
vendo, lidam só com os clientes ou vão surgindo 
outro tipo de agentes?
Eu, por mim… é mais clientes… agora, quando é em 
exposições, há os que que fazem a produção, e lidam 
imenso com eles… e ‘isto não dá’… é o tipo de expe-
riência que eu não tenho e que não tive…
 
Pelo tipo de projeto?
Pelo tipo de projetos… não implica terceiros, não tenho 
mais ninguém ali… por isso eu não tenho essa noção.

Podes recordar-me que tipo de projetos
costumas desenvolver?
Mais vídeo… sim, ultimamente isso… mais vídeo, 
mais sites… tenho feito identidades… mas assim… 
eu acho que é isso que envolve mais pessoas são 
coisas maiores… exposições… isso envolve um leque 
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enorme de pessoas… ainda agora do Tavora… eu 
nem sei metade das pessoas… eles dizem tantos no-
mes de pessoas que estão envolvidas, que eu nem… 
é o comissário, é o produtor… os meus projetos não 
têm isso…

Tu achas que… ainda assim, nos teus trabalhos, 
sentes influência por parte de agentes envol-
vidos? Portanto… nos vídeos que tens vindo a 
fazer, há muitas alterações a meio, ou mudanças 
de opinião?
Até agora… não. Já houve… por exemplo, um vídeo 
que eu fiz, tinha vários elementos ligados à ciência… 
e o diretor do museu da ciência disse ‘epá, não quero 
a roda dentada, porque isso é mais antigo… quero 
outra coisa’… e eu… tive que fazer. Alterei, fiz outra 
coisa… pronto, ele aceitou. Mas normalmente dá-me 
liberdade…

Há um programa inicial que vos é transmitido e 
depois vocês seguem-no?
Sim.

(Pausa)
No caso das identidades, vamos tentar mate-
rializar com exemplos. Sentes que trabalhas 
melhor quando falas com os clientes?
Sim, é muito mais fácil. Se não tivesse… eu fiz 
uma identidade há pouco tempo em que eu não tive 
contacto com o cliente, de todo. E aquilo… caiu-me 
o documento em cima, entre aspas, soube o que é que 
tinha que fazer, soube quem eram, e o resultado não 
tinha nada a ver com o que eles queriam. Porque eles 
queriam ser diferentes, e não sei quê… E não tinha 
essa perceção do que eles queriam… não tinha essa 
perceção do documento que recebi. Depois de ter 
estado com eles, percebi de mudanças que talvez seja o 
que eu tinha de fazer com o aproximar deles… e acho 
que, se calhar, se tivesse tido uma opinião primeiro… 
por exemplo, agora estou a fazer outra, com eles, e sei 
exatamente o que eles querem… sei aquilo que eles 
procuram… o espírito, percebes? O espírito da coisa… 
acho que é muito importante que comuniques com as 
pessoas para perceberes o espírito daquilo que eles 
querem.

E tu nos outros projetos, tu pedes essa colabo-
ração…? Ao A.M., ao ateliê…?  
Quando é necessário. Às vezes não é necessário. Por 
exemplo, nos vídeos para o MNAA, aquilo é sempre 
a mesma coisa, é rotineiro, não é nada de novo. Por 
isso eu não preciso de chegar lá e perguntar… é 
daquela maneira, ponto. Agora noutros casos, sim… 
é útil.

Vês diferenças nas relações em que o cliente 
já é recorrente do ateliê? Vês diferenças ou 
pensas que o comportamento é semelhante?
Não sei… acho que quando eles estão mais à vontade 
com os clientes a coisa é diferente. Podem mandar 
mais bitaites…

Há também maior comunicação de opiniões 
por parte do cliente?
Sim, depois se eles ouvem ou não… depende. Mas 
claro que, quando as pessoas têm uma relação fora 
dali, ou dali mas já… estabelecida… é natural que 
as coisas sejam diferentes… agora, o que é que corre 
melhor…  

Não tens um critério valorativo?
Não…

E entre os setores público e privado? Há diferen-
ças nos trabalhos que fazes?
Para mim… os meus clientes são mais o Museu da 
Ciencia… depois a AIRC, que já é privado… vai 
alternando, não te posso dizer…

Mas não há diferenças?
Não… para mim não. Para mim trato-os todos da 
mesma maneira. 

Sentes dificuldade… por exemplo, no caso das 
identidades… és tu quem argumenta a identi-
dade junto do cliente, ou acaba por ser o A.M. a 
fazer esse trabalho?
Epá… o A.M. ajuda porque o A.M. é muito mais ex-
pressivo. Ele fala muito melhor e nasceu para isso… eu 
sou muito mais contida.

Ele é o comercial, é isso?
Exatamente, ele vende muito mais do que eu… primei-
ro, eu falo com ele, porque ele não adivinha (risos) o 
que é que as coisas querem dizer, e depois é mais ele 
que apresenta… eu, se tiver alguma coisa a acrescen-
tar… posso acrescentar.

E tu achas que há dificuldades em ilustrar aos 
vossos clientes o valor profissional do vosso 
trabalho? Dizer ‘nós somos profissionais nisto’… 
acreditem em nós… há essa dificuldade?
Hmmm… (pausa longa…) não te sei dizer porque 
nunca me aconteceu. Nunca me aconteceu porem em 
causa nada… 

O trabalho do ateliê?
Nunca me aconteceu… nem nunca vi acontecer. Acho 
que não precisamos de estar a dizer ‘eh, nós somos isto, 
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nós somos muito bons’ (tom irónico)…

Não queria ser tão extremista, percebes? No 
fundo, tentar convencer… há pouco falavas de 
uma questão relacionada com cor…
Pois… eu acho que os clientes não são tão teimosos 
nem tau mauzinhos como nós queremos que eles 
sejam…

É uma desculpa?
Sim… muitas vezes é… aquilo que eles pedem, pelo 
menos a mim… nunca me aconteceu pedir uma coisa 
completamente surreal, ou que não tivesse cabimento 
nenhum. Aconteceu-me darem sugestões… epá, e que 
efetivamente, às vezes custa a admitir que se calhar até 
tinham razão…

Em que medida é que o processo é diferente 
para clientes novos e clientes recorrentes? 
Apercebes-te de alguma diferença ou acabas 
por não as sentir?
Opá… eu ainda não a senti… estava aqui a pensar se 
já tinha tido clientes novos… sim… e eu trabalho da 
mesma maneira… porque para mim são todos clientes 
novos, percebes? Por exemplo, quando cheguei, não 
tinha relação nenhuma com eles…

Não tinhas noção se estavam a colaborar há 
cinco ou há dez anos?
Exatamente… E eu trato-os todos da mesma manei-
ra, que é fazer o melhor que sei, independentemente 
de serem novos, de serem da casa, de ser pro bono, e 
não sei quê… para mim, eu trato-os todos da mesma 
maneira… acho que assim é que deve ser.

[FIM ENTREVISTA]

Lisboa, 04 dezembro 2012
Entrevista a D.S., designer do ateliê de Coimbra.

(Entrevistador explica a natureza e a estrutura 
da entrevista)

Como é que descreves a tua relação com o J.B.?
A minha relação com o J.B. é, neste momento, de ami-
zade, sobretudo. Não tem a ver com o facto de ele ser 
meu patrão. Acho que ele confia no meu trabalho e há, 
quase… não há aquela questão de ‘eu faço, ele aprova’. 
É ‘eu faço, explico e ele trabalha em conjunto comigo. 
Há uma… ultimamente tem-se registado isso… ele 
confia no meu trabalho, muitas das coisas já nem pede 
para ver, e… há mais uma ligação de amizade. Facilita 
imenso o trabalho.

É muito diferente da relação que tinham no 
início?
É…

O que mudou?
Antigamente, trabalhava… e é uma coisa que eu 
tenho falado em relação aos meus colegas com… que 
não estão no ateliê de Coimbra, mas que me fazem 
questões sobre o ateliê de Coimbra. Eu, ao início… já 
trabalhei… se calhar sou das pessoas que já trabalhei 
em mais sítios para além do ateliê de Coimbra, dos ele-
mentos todos do ateliê de Coimbra, e há sempre aquela 
tendência de… tu vais para um gabinete, e os primeiros 
trabalhos tentas agradar… não é agradar, mas seguir a 
linguagem que o gabinete já tem. Todos os gabinetes 
têm já uma identidade, uns são mais visíveis do que 
outros, e para mim não foi exceção  quando vim para 
aqui, apesar de ter outros gostos e gostar de ir por 
outros caminhos, sentia necessidade ao início de tra-
balhar, tipo… ‘pronto, eu sei que isto vai funcionar, sei 
que está de acordo com o gabinete’, e… e era mais em 
torno disso. Trabalhar para o J.B., nesse sentido, era… 
eu ia fazer sempre as coisas com base no perfil do 
gabinete. Ao longo dos anos, com a confiança que fui 
ganhando com ele, fui arriscando cada vez mais, até ao 
ponto de, muitas vezes, já não faço como as coisas são 
feitas no ateliê de Coimbra. Já vou pelo meu caminho.

Quanto tempo é que demoraste a ganhar esse 
espaço, a conquistar esse espaço? Tens uma 
noção concreta, ou houve algum momento em 
que sentiste que isso mudou? 
Eu, quando vim para o ateliê de Coimbra… eu estava a 
trabalhar noutro gabinete, e vim para o ateliê de Coim-
bra apenas por um mÊs, à experiência. Eu despedi-me 
do outro sítio… e estive 1 mês, à experiência. O A.M. 
gostou, permaneci, e a ideia era ficar 5 meses, que era o 
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tempo de licença de parto (de uma das designers). Nes-
sa altura não fazia grandes trabalhos de criatividade. 
Era mais para… as coleções  de capa da Almedina, e 
fiz um ou outro projeto  de identidade que logo… acho 
que foi aí que fez com que eu fosse ganhando algum 
território em termos de confiança do J.B.. Lembro-
me de fazer a primeira identidade, em que obtive um 
elogio da parte do cliente, em que o A.M. fez questão 
de divulgar para toda a gente, e depois o meu segundo 
projeto  de identidade, em que eu fiz aquilo que achava 
que devia… que o J.B. iria aceitar, e que era dentro 
do perfil, e nesse mesmo espaço comecei logo a fazer 
coisas à minhas maneira. E quando fui apresentar as 
propostas ao J.B. apresentei-lhe logo quatro ou cinco, 
que é o trabalho do ONESOURCE. E é nessa fase 
em que eu acho que ele começa já a dar-me alguma 
confiança. Mas eu diria que é depois de um ano e meio, 
quando começo a estar envolvido em projetos  mais 
complexos, em que ele começa a perceber que eu tenho 
mais consciência do que é que estou a fazer, e estou 
a arriscar cada vez mais, é que eu vou ganhando essa 
confiança com ele. Acho que quanto mais arriscava, 
mais confiança ele tinha em mim. Diria que um ano e 
meio, dois anos…

Falas de um lado muito pessoal nesses proje-
tos. Que cunho dás, ou que sentes que dás, aos 
trabalhos que desenvolves? 
Eu não sei se dou um cunho muito, muito pessoal… 
eu acho é que cada tema pede determinada linguagem, 
da mesma forma como cada cliente, ou cada área, 
quase que define logo qual é a tipografia que devemos 
usar, eu tento aplicar essa metodologia de trabalho 
quase a todos os trabalhos, e começa logo pela escolha 
tipográfica. Eu não escolho um tipo serifado só porque 
me apetece escolher um tipo serifado. Eu não dese-
nho uma fonte só porque me apetece desenhar uma 
fonte. Muitas vezes é o trabalho que está a pedir isso, 
e eu tento ir ao encontro disso. Depois, de encontro 
às necessidades do cliente. Não vale a pena eu… por 
um lado, estou a trabalhar para mim, por outro lado 
nunca estou a trabalhar para mim. Eu, se não deixar o 
cliente satisfeito, não me vale a pena estar a trabalhar. 
Acho que a ideia é… isto depois complica-se porque há 
clientes que gostam de uma coisa, independentemen-
te de ser correto  ou não, mas… aquilo que eu tento 
fazer é… cada trabalho, analiso, faz-se uma pesquisa, 
brainstorming, e tento encontrar a linguagem… e den-
tro da linguagem, os tipos de letra, etc, etc, que mais 
se adequam àquilo. Eu costumo dizer, por exemplo nos 
projetos  de identidade… é onde isto é mais evidente, 
que é… tu escreves um nome e enquanto estás a fazer 
uma pesquisa por 10.000 fontes, há aquela fonte em 
que aquele nome vai ficar super bem. É quase como… 

não somos nós que escolhemos a tipografia, é o nome 
que escolhe a tipografia.

E tu vais passeando livremente nessas coleções  
de tipografias? É isso que tu fazes?
Sim. Eu… todos os… sempre que tenho tempo, todos 
os projetos  que tenho, faço uma grande pesqui-
sa tipográfica. Eu decoro… ou melhor, acabei por 
decorar o nome de algumas fontes e das suas carac-
terísticas exatamente  porque… sempre que eu tenho 
os projetos, eu passo pelas minhas 10.000 fontes, à 
procura de determinadas características nas fontes, 
que vão melhor representar aquilo que eu pretendo. E 
isto acontece… muitas vezes não o faço no ateliê de 
Coimbra, faço-o em casa. Já houve situações, como 
estou em freelancer, que eu tenho montes de fontes 
que o ateliê de Coimbra não tem, algumas legais e 
outras não… mas mesmo as que estão legais e que eu 
comprei em meu nome, utilizo-as no ateliê de Coim-
bra. Trago-as para o ateliê de Coimbra e utilizo-as no 
ateliê de Coimbra. E acontece… se os meus colegas 
estão à procura de qualquer coisa, eu tenho essa fonte 
que eu acho que… eu forneço a fonte. Não há… eu 
não estou a… não olho para o trabalho só como sendo 
uma coisa das oito ou das  09h às 18h30. Eu olho para 
o design um pouco como um trabalho contínuo, onde 
eu posso ir buscar referências a qualquer sítio, em 
qualquer momento e em qualquer lugar. E tento tirar 
partido sempre disso… isso faz com que muitas vezes 
eu esteja a trabalhar, teoricamente, 24 horas por dia.

E agrada-te isso? 
Não.

Sentes-te confortável?
Super confortável…

Mas gostas disso?
Gosto. Acho que faz com que eu cresça como designer 
e faz com que eu… eu não encaro este trabalho como 
trabalho. Faço-o de livre e espontânea vontade. É qua-
se como um hobby… eu já trabalhei em n sítios onde eu 
esperava para chegar às 18h30 para me vir embora… 
não na área do design, noutras áreas… isso no design 
não acontece. Eu facilmente faço uma noitada para 
fazer um trabalho, seja ele qual fôr, porque gosto… 
gosto mesmo daquilo que faço. Eu acabei o… lembro-
me estar no 5.º ano, estava com um dos meus melhores 
amigos, o [Amigo], e o [Professor]. E eu lembro-me 
de sair com uma frase, disse… ‘fogo, eu gostava de ter 
um trabalho que fosse mundialmente conhecido, tipo o 
I♥NY… aparece em todos os livros, toda a gente sabe 
o que é’… e eu lembro-me do [Professor] e do [Amigo] 
me dizerem que o design não é isso. Tudo bem, o 
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design não é isso, mas… isso significa reconhecimento, 
significa que está a trabalhar bem… e se eu, no final 
da minha carreira, tiver um trabalho pelo o qual fui 
conhecido, são objetivos  concluídos. Isso faz com 
que, se eu estiver a trabalhar 24 horas, ou sempre que 
estou… facilmente, com um grupo de amigos, sempre 
que a conversa vá para o design, que é uma coisa que 
eu gosto mesmo. Não tenho qualquer problema, e acho 
que consigo tirar sempre partido disso no dia a dia, 
mesmo sem estar em frente a um computador ou a ter 
que estar a fazer um trabalho específico.

Como é que… se tu deixas esse cunho tão 
pessoal, tão vincado, nos trabalhos que fazes, 
dentro do ateliê… se de facto é essa a tua inten-
ção… onde encaixa a identidade do J.B.? O tra-
balho que tu fazes ali, se reflete  a tua identidade 
também reflete  a dele…
É assim, durante um ano e meio, eu diria que há coisas 
que eu fiz no ateliê de Coimbra que estão mais de 
acordo com a identidade do ateliê de Coimbra. A partir 
daí, eu apercebi-me que o J.B. não é como um diretor  
criativo normal. O J.B. é muito aberto em termos de 
‘ok, tudo bem’… ele nunca me disse isso, mas a ideia 
que eu tenho dele é que ‘eu posso não saber fazer, 
mas aceito que o façam, desde que seja bem feito’. Eu 
acho que… a partir de um ano e meio, dois anos… até 
porque eu estava no ateliê de Coimbra à experiência e 
só a substituir… portanto, eu tinha que mostrar sempre 
alguma coisa de novo. Independentemente de seguir 
por aquelas… eu tinha sempre duas ou três propostas. 
E a ideia que eu tenho, e o J.B. foi-me transmitindo 
isso, é que nós podemos fazer de tudo aquilo que 
queremos. Na… há muita gente que pensa ‘ah, o ateliê 
de Coimbra é muito conservadora, os tipos de letra’… 
isso é mentira. A [Antiga Colaboradora], que fez um 
excelente trabalho no tagv, ou com a Cena Lusofo-
na, coisas muito mais expressivas que não são aquelas 
fontezinhas mais… mais arrojadas… nunca são sempre 
aquelas fontes humanistas, vai para as fontes egípcias, 
desenhar fontes à mão, etc… a partir do momento em 
que… eu lembro-me de estar a fazer as mudanças e 
tive a oportunidade de ver o portefólio todo do ateliê 
de Coimbra. Isso foi muito importante para mim… 
e também o facto de o fotografar faz com que eu vá 
vendo aquilo que foi feito para trás. O J.B.… as coisas 
que ele faz vai ser sempre uma coisa que ele faz. Mas 
uma coisa que nós fazemos são sempre coisas feitas por 
nós. Portanto, se nós tentarmos fazer uma coisa nossa, 
acho que facilmente conseguimos ter mais sucesso do 
que tentarmos fazer uma coisa que ele goste, porque 
trabalhamos de outra. O J.B., acho que é uma pessoa 
que dentro do design tem uma cultura geral enorme, e 
facilmente aceita coisas diferentes. Desde que as coisas 

sejam fundamentadas. E depois acaba por, muitas ve-
zes, entrar no projeto  e dar sugestões. No caso da capa 
do Tavora, foi ele que sugeriu aquilo. Não fui eu. 
Houve um dia em que ele chegou ao pé de mim e tinha 
um catálogo na mão, da VITRA, e disse ‘olha, e que 
tal se fizéssemos qualquer coisa deste género, mas com 
papéis não sei quê’… ele desligou o telefone, entretanto 
fomos escolher papéis, trabalhámos… quase como se 
fosse um trabalho em conjunto. Ele não se fecha. Ele 
não é de se fechar. Não é por aí. Acho que há coisas 
onde ele é mais rigoroso, como os livros, mas mesmo 
assim eu acho que ele não… ele aceita sempre coisas 
novas,desde que as coisas sejam bem feitas. 

Quais é que tu achas que são as principais ideias 
para o ateliê? Tu fotografaste todo o portefólio 
do ateliê… consegues identificar os principais 
pressupostos visuais do J.B.?
Consigo… se fores reparar, todos os livros do ateliê de 
Coimbra até há dois anos atrás, variando no formato, 
o tipo de grelha era basicamente o mesmo. Grelha a 
duas colunas, imagens a não interferir nas colunas de 
texto, e começar sempre os capítulos com versaletes. 
Sempre. Havia… e isto é uma coisa que, se analisa-
res… independentemente do designer que tenha feito 
o livro, seja a R. Mq., seja o [Antigo Colaborador], 
no livro da Académica, seja o que for, há coisas que 
são fundamentais e que toda a gente faz. Agora… 
eu não sei é se… se é uma imposição do J.B. ou se é 
uma opção do designer. O J.B. não impõe esse tipo de 
coisas. O J.B.… eu aprendi algumas coisas com o J.B., 
desde que aqui estou, mas nunca foi… pelo menos eu 
falo por mim… ele nunca se impôs… ‘o livro tem que 
ser isto e isto e isto’.

A margem deve ser esta ou aquela… Ele nunca 
dirigiu isso?
Não. Nunca. Ele dá os conselhos. Eu lembro-me que 
havia um livro, em que outra pessoa estava a fazer, em 
que ela queria alterar… dentro da grelha ela queria 
fazer uma segunda… havia ali uma coisa qualquer 
que lhe dava jeito, mas aquilo não encaixava dentro 
da grelha. E mesmo aí… eu lembro-me de ele estar 
a chamar à atenção e dizer-lhe que aquilo não era 
correto, mas que o trabalho era da pessoa. Ela fazia o 
que entedia. Eu sei rigorosamente qual é o trabalho, 
e estava ao lado da pessoa na altura em que ela estava 
a fazer o trabalho, e de facto ele tinha razão, mas não 
impôs. Eu acho é que as pessoas, muitas das vezes… 
o que é que acontece… tu, para conseguires determi-
nados objetivos  e mudares, tens que trabalhar mais… 
e muitas vezes fora de horas… em casa, pesquisas… e 
o trabalhar não significa estar… quando digo traba-
lhar não estou a dizer que tens que estar ali, naquele 
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projeto, a mexer, a compôr… muitas vezes, trabalhar 
é ires apanhando outras coisas, indo vendo outras 
coisas, coisas que os outros fizeram e ir experimenta-
do fora do trabalho e depois trazer para o trabalho, e 
experimentando… agora, eu acho que não há… mas 
perdi-me na pergunta…

A pergunta tinha que ver com a filosofia do 
trabalho do ateliê. Tentávamos perceber quais 
eram essas linhas orientadoras que o J.B. trans-
mite… E agora falavas mais dos teus colegas, 
num aspeto  que também irei abordar, acerca da 
relação deles com o próprio J.B.…
Sim. Na questão da filosofia do trabalho, eu acho que 
acaba por… é assim, a gente tem liberdade total para 
fazer tudo. O facto de… e isto é quase fundamental, 
e acaba sempre por acontecer, é… o J.B. tem que ver 
todos os trabalhos. Independentemente dele ter muita 
confiança num designer ou noutro, ele vê todos os 
trabalhos. E é possível que ele faça uma gestão que 
acabe por fazer com que os trabalhos sejam muito se-
melhantes, ou que vão ao encontro daquela identidade, 
mas não é imposição. Eu acho que, muitas das vezes, 
as pessoas acabam por seguir determinados caminhos 
porque… e lá está, era onde estava a ir ter… não sei se 
é verdade ou não, mas que acaba por ser mais fácil… 
é mais simples tu fazeres determinadas coisas, de 
determinada forma, e só tens que fazer aquelas 8 horas 
diárias…

Achas que é uma defesa de alguns colegas, é 
isso?
Acho. Acho… acho mesmo. Acho que não… eu 
lembro-me de ter esta conversa com o J.F. e cheguei a 
comentar contigo… acho que há determinadas coisas 
que, ou projetos  que já foram feitos, que, se a pessoa 
que o estivesse a desenvolver tivesse outras preocu-
pações, sem ser… e não estou a dizer que seja isto, 
mas isto acontece no ateliê de Coimbra, e acontece 
noutros gabinetes onde estive… aquela coisa de ‘eu 
quero-me ir embora porque eu também tenho vida… 
para além disto’… o que acaba por ser verdade… 
os trabalhos tinham saído melhores. Não concordo 
nada com a filosofia de: sentas-te em frente a um 
computador… banco de imagens… estás à procura 
de uma imagem e… ‘olha, esta é capaz de servir’… 
ou há uma fonte do mês, que toda a gente está a usar 
naquele momento no ateliê de Coimbra e ‘olha, tam-
bém vou usar’… acho que as coisas… cada projeto  é 
um projeto, cada cliente é um cliente, e muitas das 
vezes, por muito que a gente goste de uma fonte, não 
devemos deixar que essa escolha ou essa opção… 
na fonte, no papel… seja uma coisa de moda. Acho 
que a gente deve adaptar… e aí sim, tem o cunho 

do J.B., que é… o J.B. não deixa sair nada que não 
seja legível, que não faça sentido… nunca podemos 
esquecer que uma coisa é design, outra coisa é arte. 
E há ateliês de design, tipo o Sagmeister, há ali um 
limite… o design e a arte andam ali a tocar-se… isso 
ele não nos deixa fazer.

 
Isso não é, de todo, o perfil do ateliê de Coim-
bra?
Não. As coisas têm que ser… eu estou-me a lembrar do 
gare. Mesmo o gare, de Gouveia… o festival foi todo 
desenhado à mão… se fores a ver, aí fui mais de en-
contro à música, Psicadelismo, etc, etc… mas as letras 
são sempre legíveis. Há uma grande diferença entre 
aquelas letras e os cartazes do início dos anos 90, com 
o Psicadelismo… 90?

Talvez 1970…?
70… Em que… 90 é a escola de Nova Iorque… em que 
as coisas acabam por ser mais gráficas do que propria-
mente legíveis. E ele isso não nos deixa fazer. As coisas 
têm que ser legíveis,  têm que funcionar, por muito que 
às vezes a tipografia funcione como imagem, que isso 
também acaba por acontecer, tem que fazer sentido e 
tem que ser devidamente justificado.

Voltando um pouco atrás, quando falavas da 
relação dos teus colegas com o J.B., dizias que 
alguns optam por uma via mais fácil, com sele-
ções  tipográficas recorrentes. Não será uma 
estratégia do ateliê, do próprio J.B., para garan-
tir um patamar de qualidade para os trabalhos? 
Do género ‘utiliza este tipo de letra, porque é 
recomendado e funciona bem…’?
O J.B. nunca impôs. Eu não me lembro do J.B. dizer 
assim ‘olha, utiliza esta fonte’. Nem a mim, nem a 
nenhum dos meus colegas. O máximo que eu já o vi a 
dizer foi ‘porque é que estás a usar esta fonte?‘ ou ‘que 
fonte é esta?’ ou ‘não gosto dos números desta fonte, 
isso não tem caixa alta’… há determinadas coisas que 
ele… se a fonte for bem desenhada, por exemplo. Estás 
a compor um texto… não vais compor um texto numa 
fonte egípcia, não é? Um texto para ser lido… e ele 
nisso é muito restrito, mas eu acho que nós já sabemos 
disso, ou pelo menos devemos saber. E o que acontece 
é que quando vem alguém que não sabe essas coisas, a 
gente faz questão de…

Vocês, os colegas?
Sim. Antes de chegar ao J.B.. Há quem ouça e há quem 
não ouça. Acho que isso vai existir sempre. Mas acho 
que não… o J.B. não dá esse tipo de… pelo menos a 
mim nunca deu…
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Indicação… 
Não. 

O que é para ti um líder ideal de um ateliê? Con-
segues projetar  um tipo ideal para esta figura, 
com características que sejam ou não as do 
J.B.?
É assim, eu tenho… e não sei se fui claro nisso, na pri-
meira pergunta… eu tenho uma relação com o J.B. que 
não tem nada a ver com a relação que os meus colegas 
têm com o J.B.. Não sei se é por ser homem, e o resto 
delas serem mulheres, mas… eu tenho uma relação 
com o J.B. muito diferente. Eu não tenho problema 
nenhum, e já aconteceu… já aconteceu, por exemplo, 
eu fazer uma capa, ele pega na capa e altera… eu pego 
na capa que ele fez e altero, ele pega na minha capa e 
altera… e andamos ali os dois a trabalhar… sem dis-
cutir. Sem… ele justifica e eu justifico… no que diz res-
peito a capas, muitas vezes acabo por seguir a… mais 
a opinião dele. Tem muito mais experiência do que eu 
em capas. E já aconteceu, por exemplo, no passado, no 
livro do Peixinho, que é um livro que está aí, em que 
ele… ele chega ao pé de mim, chama-me e diz: ‘olha, 
não sei o que é que hei de  fazer mais com isto. Não 
estou a gostar muito disto mas acho que isto precisa-
va de levar uma volta, olha… eu, nestes dias assim e 
assim não estou cá, vens para aqui para o computador 
e trabalhas aqui. E faz o que quiseres’. Eu, nessa altura 
estava cá aí há um ano e meio, nem tanto, se calhar… 
e fiquei… é quase um elogio… porque posso alterar as 
coisas dele, mas com o consentimento dele e com ele a 
dizer ‘olha, já não sei o que é que posso fazer mais, dá 
um jeito’… já aconteceu, na revista 7 Palcos, ele dizer 
‘olha, esta revista foi desenhada por mim, mas… vai 
ser um novo modelo e acho que devíamos alterar isto e 
isto e isto. Mantemos as fontes’… pronto, tudo bem. Eu 
redesenhei a revista toda e, no final, quando recebemos 
o… eu tive o OK sempre dele, o A.M. em frente à mesa 
da C.A., quando recebemos a revista, diz:  ‘oh, D.S., 
não me leves a mal, mas este é capaz de ser o melhor 
número desta revista até hoje’. Mesmo em frente ao 
J.B., num tom de brincadeira e tudo. Portanto, a relação 
que eu tenho com o J.B. é completamente diferente. Eu 
acho é que ando sempre numa de tentar fazer coisas… 
eu quero ser cada vez melhor e esse é o meu objetivo. 
Não passo por cima de ninguém e, se fores a reparar, 
não tenho problema nenhum em levantar-me num dia 
em que esteja aflito para ir ajudar os meus colegas. E 
faço-o de livre e espontânea vontade. Na relação que 
eu tenho com o J.B., acaba por ser a mesma coisa. É 
uma relação de confiança, em que ele me deixa fazer 
quase tudo. E… isso leva-me às vezes a questionar 
as escolhas de alguns dos meus colegas. O porquê de 
continuarem com bancos de imagem… eu recordo que: 

há uns anos atrás tivemos uma proposta para fazer uma 
coleção  de livros do A. Silva Lobo Antunes. E o J.B.… 
era ele que estava com o projeto … e vira-se para mim 
e ‘olha, eu queria fazer isto assim, assim… mas… pá, 
queria este tipo de imagem… etc, etc’… e eu: ‘está 
bem’. Arranquei…eu, muita vezes não estou… passo 
muito tempo fora do ateliê de Coimbra, felizmente… e 
peguei na máquina, e andei um dia, ou dois, por fora, a 
fotografar… cheguei, entreguei-lhe 200 imagens, e ele 
aproveitou imensas imagens para fazer aquilo que… 
umas iam de encontro àquilo que ele queria, outras não 
iam… ele…acabava por ser um trabalho a meias, na 
mesma, não é? Acabava por ser… embora eu estava a 
ser comandado por ele, não é?… porque ele disse ‘eu 
quero este tipo de imagens’… eu fiz essas imagens e 
depois fiz outras. E ele escolheu aquelas que ele quis. 
Isso podia acontecer mais na… no ateliê de Coimbra. 
Acho que todos os designers deviam ter a capacidade 
de, pelo menos, fazer uma fotografia… para uma capa. 
Não é… até com um telemóvel, às vezes, sai uma foto-
grafia para uma capa… O líder ideal, voltando àquela 
questão que estavas a perguntar, eu acho que é muito 
próximo do… daquilo que o J.B. é. Acho que, muitas 
das vezes, há trabalho que eu vejo dos meus colegas, 
com quem ele não tem… ele não quer saber daquele 
trabalho, e muitas vezes não dá o apoio que devia dar. 
Há clientes que… que ele diz ‘epá, isso não me interes-
sa para nada’!

Porque é que não lhe interessa? Porque dá 
chatices, ou… ou não valorizam o trabalho como 
ele? O que é que achas?
Não sei… ele próprio diz ‘isso não interessa para 
nada”! Ou porque o próprio cliente já estragou o 
trabalho, ou porque ele sabe que o cliente não vai 
concordar com determinadas das nossas opções, 
não sei… sei que isto, muitas das vezes, eu não me 
recordo também dele me ter dito isso, até porque 
quando eu tenho trabalhos desses, nem lhe mostro. 
Do tipo, se tiver um Powerpoint para desenhar… eu 
não vou andar a chatear o J.B. para ele me validar um 
powerpoint. É uma coisa que não vai ter visibilidade 
nenhuma… aquilo que eu tenho que fazer é só cum-
prir legibilidades, etc… quer dizer, é um trabalho que 
é só fazer… em termos de criação, não… o risco não 
é quase nenhum. Eu acho que acaba por ser isso, ele 
acaba às vezes por olhar para determinados traba-
lhos e dizer ‘olha, isto não merece… isto não vai ter 
visibilidade’…

E depois envolve-se em projetos  maiores?
Exatamente. Acho que há projetos  que dão mais 
gozo… eu acho, nesse aspeto, eu acho que ele faz mal, 
com determinadas coisas… eu acho que ele devia, 
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digamos… o ideal seria… ele, tudo bem, é o supremo, 
mas depois devia haver outras pessoas que fossem o 
filtro, mas que isso fosse denunciado. Uma ou outra 
pessoa… que passassem um filtro, consoante o projeto 
… se for um site, uma pessoa… se for um livro, outra, 
se for uma capa, outra, um cartaz… e assim sucessiva-
mente… já se falou na possibilidade de haver esse tipo 
de pessoa dentro do ateliê de Coimbra. Não sei porque 
é que nunca houve… e depois ele só ser a última 
pessoa. Porque… independentemente de querermos ou 
não, qualquer projeto  é projeto, e se leva o nome do 
ateliê de Coimbra deve sair… bem feito.

Com o olhar do J.B., é isso?
Com o olhar do J.B.… senão do J.B., de outra pessoa 
que esteja abaixo do J.B.. E existem essas hierarquias, 
embora não sejam denunciadas, mas existem essas 
hierarquias, em que há pessoas que estão em níveis 
diferentes dentro do gabinete.

Tu vias-te a assumir uma função deste género?
Via. Via e vejo, e já assumi várias vezes, em que o 
A.M. me diz ‘tu és responsável por isto… coordenas 
esta, esta e esta pessoa’.

Em que contextos?
Exposições, catálogos… tem acontecido… eu lembro-
me, quando entrei, que o [Antigo Colaborador] era 
o responsável pelo primeiro projeto, a R. Mq. ficou 
responsável por outro projeto  que eu tive… portanto, 
eu acho que poderíamos continuar numa situação 
deste género, para facilitar também a vida ao J.B. e 
para as coisas saírem sempre com a mesma força… 
mas eu não sei se isto é possível. Aquilo que eu acho… 
é aquela questão que eu disse há bocado: o J.B. pode 
não fazer determinadas coisas mas se tu as fizeres ele 
aceita. Por exemplo… uma crítica mesmo direta  e… 
nunca o disse, porque é daquelas coisas que, se tu dis-
seres, vais ser mal interpretado e a coisa pode correr 
mal… pelo menos é a ideia que eu tenho… que é: a 
R. Mq. é… o [Antigo Colaborador], não. Eu lembro-
me quando estava a fazer o site, ele questionava… se 
eu justificasse e argumentasse bem, sim. Siga… a R. 
Mq. não. Eu lembro-me que estava a fazer um stand 
para a (Edições) 70, foi logo das primeiras coisas 
que eu tentei fazer nos trabalhos, mostrar logo muita 
coisa e não sei quê… e a 70 tinha uma diversidade 
tipográfica, estava mesmo a pedi-las… e acabei por 
fazer uma coisa que, no final, houve alguém que disse 
‘ah, quem é que fez isto?’… e ela ‘foi o D.S., mas ele 
não gostou muito’… e eu estava lá há um mês, foi na 
Carlos Seixas… e ela ‘mas não gostaste?’ E eu, ‘não’. 
— ‘Então mas porquê’? — ‘Porque são livros… são as 
capas dos livros com uma sombrinha… tortos’… não 

puxa. E temos que pensar… estás a sair da faculdade, 
com aquela gana toda de poder mostrar ao mundo de 
que és capaz de fazer determinadas coisas e tentar 
ser mais expressivo… depois obrigam-te, e eu fui 
mesmo obrigado… fiz outros projetos, mas fui mesmo 
obrigado… depois posso olhar para eles e dizer que 
aquilo está uma merda, mas… na altura achava que 
se poderia fazer mais… e a identidade da 70 na altura 
eram os livros,  uma inclinação, um título por baixo, 
todos alinhadinhos… e eu achava que, para uma feira, 
onde os livros iam estar expostos, ter dois banners, 
com mais livros expostos e inclinados, que era assim 
um bocado… pobre. Os livros já estavam expostos. 
Já lá estavam… não iam precisar de  imprimir mais 
livros nas capas, que iam ser os mesmos… e na altura 
tive esta atitude, lembro-me de ter tido esta atitude só 
uma vez… com uma professora de cerâmica, em que 
ela perguntou ‘gostaste de fazer isto?’… — ‘Não’… 
— ‘Mas o que é que achas da disciplina?’… — ‘É 
uma merda! Epá, não se aprende nada’… quer dizer, 
aprendi em Escultura, aprendi em Pintura, tudo coisas 
que eu posso retirar para mim… na Cerâmica, fazer 
lastres?… e eu assim ‘então e agora o que é que eu 
faço ao trabalho’?… e ela ‘faça o que quiser, se quiser 
pode-a partir’… e eu ‘está bem’… e pumba, atirei-a 
para o caixote do lixo e parti-a…

E sentiste isso no ateliê, também?
Nesse projeto, senti… a partir daí… eu só tive dois 
projetos  em que tive que ser acompanhado. Foi esse e 
foi o site para o Rui Prata Ribeiro, acompanhado pelo 
[Antigo Colaborador]. A partir daí não tive, assim, 
grande apoio… e também não sei, é estranho… mais 
facilmente mostro os meus trabalhos… mostro os 
meus trabalhos com grande facilidade ao J.B.… mas 
mais facilmente mostro os meus trabalhos a um colega 
meu de escola, que é o J.S. [Amigo], do que mostro 
a algumas pessoas dentro do ateliê de Coimbra… 
porque o J.B. olha, por exemplo, para o GARE, e diz 
assim ‘olha, porreiro, acho que devias fazer isto e isto 
e isto… está-te a faltar isto assim, assim, ou aque-
la letra ali assim não está bem, ou não sei quê’… o 
[Amigo] é capaz de dizer ‘epá, brutal, mas olha… vê 
isto assim, assim, que podes melhorar neste sentido’… 
e as outras pessoas, como nunca iriam por ali, nunca 
utilizariam… lembro-me de ter uma conversa uma 
vez, aquela coisa do Start at… uma brochura cosida a 
azul, não sei se viste… eu utilizei um tipo de letra em 
que houve uma pessoa que estava ao meu lado e disse 
assim ‘isso nunca vai passar’. Era um tipo de letra 
monoespaçado… e eu disse ‘não só vai passar, como 
já passou, porque a utilização da fonte depende da 
forma como tu a utilizas’… ficaram assim a olhar para 
mim. Epá… ‘a letra é legível, podes ajustar kernings, 
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espaçamentos entre palavras… e tu podes transformar 
uma fonte monoespaçada numa fonte legível’…

E os teus colegas? Viram isso como uma afronta 
ou como um ato  de coragem?
Não… eu acho que é uma coragem minha. Capacida-
de de arriscar… a A.B., por exemplo, acho que é das 
pessoas… eu já conhecia os trabalhos da A.B. antes 
de vir para cá. E já tinha, apesar da forma de traba-
lhar dela, que é um bocado mais lenta, ela atinge bons 
resultados… mas precisa de muito tempo. Mas é uma 
pessoa que facilmente aceita determinadas coisas. Há 
outras pessoas que não. Eu, houve uma altura, em que 
conseguia, antes de mostrar o que é que fosse, quase 
que conseguia imaginar cada uma das pessoas…

A resposta delas?
(acena positivamente com a cabeça)… E às vezes é… é 
um bocado chato, e ficas um bocado naquela… porque 
ao início… agora já não faço isso, mas antigamente pe-
dia… mostrava muitas vezes o trabalho… e houve uma 
altura em que nós tínhamos que mostrar o trabalho em 
reunião, à quarta-feira… e eu, não sei porquê… o A.M. 
mandava um mail a dizer ‘[Antigo Colaborador], pre-
para isto para a reunião… A. Silva, isto… A.Si., isto… 
A.B., isto’… toda a gente tinha que preparar qualquer 
coisa. Eu lembro-me de preparar duas ou três coisas 
para aquela malta toda. Uma até foi porreira, porque foi 
quase uma antevisão daquilo que poderia ser a opinião 
do cliente, antes da apresentação ao cliente. Preparei o 
discurso todo e tive que… quase como se faz na escola.

Um roleplaying, uma encenação?
Sim. Isso foi bom, mas depois aquilo acabou. Eu 
lembro-me que… nunca vi o [Antigo Colaborador] 
a apresentar… nunca vi a R. Mq. a apresentar nada. 
Vi a [Antiga Colaboradora] a apresentar… montes de 
vezes. Vi a [Antiga Colaboradora] a apresentar, montes 
de vezes… mas depois os outros, havia sempre uma 
desculpa. Não sei porquê, mas foi a ideia com que 
fiquei. Porque toda a gente tinha sempre alguma coisa 
para mostrar ou devia. E isso não acontecia… mas… 
eu agora, ultimamente, já nem mostro muito, porque 
acaba por ser a opinião J.B. que conta, e eu sei que há 
algumas pessoas que não…

Não retiras algo positivo da crítica?  
Não… porque elas nunca iriam para ali, e então como 
elas nunca iriam para ali dá ideia que nunca consegui-
riam…

… Avaliar ou valorizar isso?
… Avaliar. Valorizar, não… mas, as críticas, tu notas 
às vezes… tiras pouco daquilo. De forma àquilo me-

lhorar, não há assim volta a dar. E com o J.B. não, com 
o J.B. é sempre direto. E às vezes até arrogante…

Em relação a ti?
Não… em relação a nós. A forma como ele às vezes 
reage acaba por ser assim um bocado mais agressivo, 
quando as coisas estão mal feitas ou alguma coisa 
assim do género…

Como é que essa arrogância, ou melhor… Como 
é que o estado de espírito dele te afeta  no dia a 
dia? Ele é uma pessoa bem-humorada, mal-hu-
morada…?
Eu tenho dois episódios com ele e falo abertamente so-
bre esses… houve outros que eu tenha visto com outras 
pessoas. Eu estava cá no primeiro mês e lembro-me do 
A. Silva lhe estar a mostrar uma coisa e a resposta dele 
foi olhar para aquilo e dizer ‘olha, apetece-me vomi-
tar’. E arrancou e foi embora. E eu lembro-me de pen-
sar, e de comentar com os meus colegas… ‘epá, se ele 
me diz uma coisa destas ao início… eu não sei se me 
consigo desunhar ou resolver o projeto  a partir dali’… 
porque aquilo deita… uma resposta destas, por muito 
que seja… depois até me apercebi que as coisas até são 
ditas num tom de brincadeira, mas ao início, quando 
não conheces as pessoas… aquilo deita uma pessoa 
abaixo. A outra foi, numa destas reuniões, ele dizer… 
isto em relação a um livro… ‘eu disse para tu não faze-
res isto assim, tu foste e fizeste… mesmo que estivesse 
bem feito, que não está, só por teres ido contra aquilo 
que eu disse, agora obrigo-te a fazer uma coisa nova’. 
Essa era outra coisa que, se ele me dissesse a mim, em 
determinadas alturas eu acho que poderia ir-me abaixo 
e não conseguir… responder da melhor forma.

Nunca te disse algo do género, então?
Não. Houve… eu lembro-me que quando estava 
a desenvolver… lá está, houve dois episódios. Eu 
tenho… tinha… muita dificuldade em escrever e 
dava imensos erros. E, muitas das vezes, para querer 
mostrar trabalho a escrever um mail… escrevia e 
andava, para despachar as coisas, e não estava muito 
preocupado com a ortografia. E eu lembro-me que no 
trabalho do CPD, em que ele ganhou o prémio, num 
dos vídeos ia o nome de uma empresa mal escrito. 
E eu não me lembro se fui eu se foram as coisas que 
vinham do cliente assim e eu nem sequer… porque 
é o nome de uma empresa… para mim aquilo estava 
bem. E eu lembro-me dele reagir um bocado mais 
áspero… mas nessa altura eu já lá estava há dois 
anos e respondi… eu não tenho por norma calar-me 
e não me é muito fácil… não gosto de ser mal tratado 
quando não trato mal os outros…e respondi-lhe na 
mesma moeda. Depois houve outra situação em que 
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foi no site do ateliê de Coimbra, em que as fontes 
não estavam a funcionar bem, e ele tem uma atitude 
do tipo… a andar… ‘epá, vê lá se queres que eu vá 
aí resolver isso para isso ficar como deve ser! Se for 
preciso, vou!… e não era uma culpa minha… e eu 
respondi, lembro-me que na altura o A.M. estava lá 
em cima e diz-me assim ‘oh D.S., ele está a brincar, 
tem calma’… foi mesmo essa… isto foram duas situa-
ções, em 4 anos. Mais, de resto… não tenho nada a 
dizer assim contra ele. Numa, estava um erro orto-
gráfico. Noutra, era um problema de programação 
que nem era do programador… eram os browsers, 
que não estavam a ler bem a fonte e a coisa ficava 
mal. E pronto.

Vamos falar um pouco do…
Eu estou-te a responder às perguntas?

Não te preocupes com isso… vamos falar agora 
das tuas capacidades técnicas. Foste apontado 
pelo ateliê como aquele que, tecnicamente, é 
mais versátil… acaba por ser mais polivalente…
Quem é que disse isso?

O A.M.… enquanto definíamos os entrevistados. 
Tu sentes isso, de facto? Sentes que és essa 
pessoa?
Sim.

O que te torna nessa pessoa, então?
Eu já trabalhei em gabinetes de publicidade, trabalho 
como freelancer desde 2002, trabalhei com o Verís-
simo, em duas situações… uma em 2000 e outra em 
2006, 2007… o facto de passares por determinados 
sítios… se não aprenderes nada, é porque alguma 
coisa está mal. E eu estou habituado a lidar com todo 
o tipo de clientes e habituado a lidar com os clientes, 
diretamente. Nunca tive, como freelancer, um A.M., a 
apaziguar a coisa quando algo não está a correr bem. 
Aliás, sempre que o A.M. tem que ter uma intervenção 
num projeto  meu, para mim é negativo. Eu encaro isso 
como negativo. Eu não gosto disso, não gosto que me 
tirem projetos  da mão… mas o que me torna versátil é 
o facto de ter passado por montes de sítios e fazer… sei 
lá, por exemplo, um catálogo de balaústres e churras-
queiras de cimento… um stand para uma gráfica… 
um site para uma cena de produtos biológicos ou uma 
exposição para o Machado de Castro. Portanto… 
já trabalhei em áreas tão díspares, no design ou na 
publicidade, que acaba por me dar outro traquejo.

Com tudo o que isso envolve?
Sim… o facto de… eu, até há pouco tempo, trabalhava 
muito em casa. Partilhava imensas experiências com o 

[Amigo], com o Hugo… e ia aprendendo sempre com 
eles. Depois, tenho um curso técnico-profissional, sei 
imprimir em offset… ou melhor, já soube… sei como 
é que as offsets trabalham. Sei como é que as guilhoti-
nas, por exemplo… uma coisa simples… mas sei como 
é que elas trabalham. E isto tudo… trabalhei como 
carpinteiro, serralheiro, pedreiro, mecânico… todas 
estas experiências… faço fotografia e sou professor 
de fotografia. Sou obrigado a saber todos os processos 
químicos da revelação… enfim… isso faz com que 
tu… e depois é o dia a dia… aquela questão das ima-
gens, Às vezes… ‘ah, não têm qualidade’… ainda ago-
ra nesta coisa do Tavora, havia umas imagens que 
iam ser impressas em 1 metro por… 1x15 metros… e 
elas não tinham qualidade. A gráfica liga a dizer que 
não têm qualidade. Mas… o facto de eu trabalhar há 
imenso tempo nisto, arranja-se maneira delas terem 
qualidade… e estão lá impressas e tu não notas nada… 
porque elas vinham de selozinhos… e depois tam-
bém não tenho medo de arriscar. Se correr mal, corre 
melhor para o próximo. Eu acho que é sobretudo esta 
última parte, esta coisa do arriscar… sei perfeitamen-
te como é que mecanicamente como é que as coisas 
podem soldar e funcionar, e por isso é que o A.M. me 
mete muitas vezes em projetos  de sinalética. Adoro 
fazer a parte de… é o que me dá mais gozo, e ainda 
não tive essa possibilidade… que é: ok, vamos fazer 
uma exposição de raíz… os plintos vamos ser nós a 
desenhar, como é que as coisas vão ser expostas… de-
senhar tudo. Ainda não tivemos… o ateliê de Coimbra 
trabalha sempre com colaborações… com arquitetos 
… e, muitas vezes, quando as coisas vêm para nós, 
já temos aquele sítio para intervir… eu não acho que 
isso seja o trabalho de design… eu acho que o trabalho 
de design é tudo… é perceber como é que as coisas 
funcionam… desenhar as peças indicadas para ali e 
depois adaptar a tipografia. Não é só chegar lá, fazer 
uma legendazinha e aplicar. Eu não gosto disso… eu 
adorava… no Machado de Castro, ter sido eu a 
desenhar as vitrinas todas. Não tenho… quando tenho 
uma coisa deste género, vou à procura de ferragens, de 
perceber como é que as coisas funcionam… ligo aos 
meu pais, ligo às pessoas com quem eu já trabalhei 
noutras áreas e combino tudo. E isso é que acho que 
o A.M. me indica… e depois é outra coisa: eu tenho 
um curso de design de comunicação. Eu fiz ilustração, 
fotografia, tipografia e design… e multimédia. Então, 
passei por essas coisas todas. E embora aqui no ateliê 
de Coimbra não faça muitos sites, mas já os fiz… 
muitos sites fora daqui. Se me passarem alguma coisa 
para a mão, eu sei, pelo menos, como é que as coisas 
funcionam. E eu acho… eu, e toda a gente devia saber 
ali dentro. Não acho justo que seja só uma pessoa a 
fazer webdesign, não acho nada justo… acho que toda 
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a gente devia saber um bocadinho de cada. É óbvio 
que há pessoas que são melhores numas coisas, do que 
noutras. Isso é ponto assente… mas esta versatilidade 
acho que é… não sei, mas… por exemplo, acho que a 
A.Si. só trabalhou aqui no ateliê de Coimbra… a A.S. 
só trabalhou aqui no ateliê de Coimbra… A R. Mq. 
trabalhou aqui e num outro sítio, acho eu… mas no 
outro sítio foi muito pouco tempo… a A.B. trabalhou 
noutro sítio antes de vir para aqui, mas também foi 
numa gráficazeca… e eu acho que faz muita falta às 
pessoas terem trabalhado noutros sítios, saber que… e 
às vezes até trabalhar por conta própria. Por exemplo, 
a gestão dos clientes… atualmente, aquilo que me dá 
a entender é que o A.M. passa-me um projeto  e sai. 
Não sei se ele… se isto é intencional ou não, mas a 
ideia que eu tenho é que ele me passa um projeto  e 
anda ali, na primeira reunião… vai comigo, e sai. 
‘pronto, está contigo’. E a partir dali, sou eu que marco 
as minhas reuniões, saio e entro à hora que quero, vou 
fazendo pontos de situação só para o A.M. estar a par 
do desenvolvimento dos projetos … isso dá-me outra 
confiança, dá-me outro à-vontade, e deixa-me… mais 
liberto para trabalhar. Acho que ele não pode fazer 
isso com toda a gente, senão já o teria feito… acho que 
há pessoas que têm alguma dificuldade em perceber… 
sim, os clientes andam sempre atrasados. E nós temos 
que estar… ‘tudo bem’… temos que estar preparados 
para resolver aquilo, fazer uma noitada quando for 
preciso, independentemente de ser correto  ou não. 
Mas acho que ele faz-me isto a mim… lembro-me que 
fazia ao [Antigo Colaborador]… ele ia para sessões 
fotográficas e havia dias em que ele nem punha aí 
os pés… quer dizer… acaba por fazer um pouco a 
cada um, mas… de forma diferentes. Por exemplo, no 
trabalho das capas… a malta que faz capas não tem 
que reunir com o cliente, é uma coisa por mail… Mais 
distante. Mas quando fazes uma exposição, quando 
trabalhas com o Machado de Castro ou com o 
MNAA… eu não trabalho com o MNAA, mas sei que o 
cliente quer ter a presença do designer. Quer resolver 
as coisas com o designer e, no meu caso, eu detesto… 
e sinto-me fracassado, quando o A.M. é obrigado a 
intervir. Não gosto.

E tu achas que as tuas competências são 
aproveitadas, portanto? Sentes-te aproveitado 
enquanto profissional?
Sim. Sem dúvida. Acho que eles… acho que há 
alturas em que acho que eles… já comentei até com 
os meus colegas, em que há determinados testes… 
testes para ver se a coisa funciona, se a coisa pega. 
Mas eu acho, sem dúvida, que são bem aproveita-
das, e são bem exploradas… Nesse aspeto  acho que 
funciona bem.

E sentes que essa independência e autonomia 
são o que esperam de ti?
Sim. Acho que… se todos os designers… pode não ser 
o que está na cabeça dos patrões, ou o que está na ca-
beça dos meus colegas, mas… se pensarmos assim: ora 
bem, o gestor… ou o CEO, o que seja… é importante, 
onde? A ir buscar trabalho. Eu, para ter trabalho… 
ele tem que ter liberdade, espaço, para ir buscar novos 
trabalhos… se ele tiver que andar a gerir os meus três 
ou quatro projetos, mais os teus três ou quatro projetos, 
mais as capas da R. Mq., mais a agenda da A.B.… se 
ele tiver que fazer a gestão disto tudo, ele não vai ter 
tempo para andar à procura de trabalho. Portanto, eu 
acho que todos os designers deviam perceber que… 
tudo bem, eu sou designer… eu tenho que gerir…se 
eu quero que a coisa saia de determinada forma, tens 
que andar com ela para trás e para a frente, e trabalhá-
-la… tu não podes estar à espera que uma reunião seja 
marcada pelo A.M. para tu decidires determinadas 
coisas com o cliente. Tens que ser tu. Eu acho que todos 
os designers deviam ter essa preocupação e pensar… 
‘tudo bem, eu não vou chatear o A.M.. Não vou… eu 
vou gerir isto e vou’… Eu lembro-me que ele… houve 
uma altura em que ele pôs o A. Silva a trabalhar comi-
go a gerir o MNAA… o Machado de Castro… e 
até agora ainda não foi preciso nada! Zero! Sou eu que 
consulto os fornecedores para os orçamentos, sou eu 
que os consulto para saber como é que está a produ-
ção, sou eu que os consulto para prazos, sou eu que… 
depois há uma parte em que… quando surgem mesmo 
problemas, do tipo ‘não há dinheiro para isto, ou… 
aconteceu este problema assim, assim… aí, sim’… É ali 
que ele intervém. Mas só em situações onde a coisa está 
mesmo… mal. De resto, eu não acho que nós… nós, 
como designers e adultos… um designer não é só um 
gajo que se senta em frente ao computador e sabe fazer 
umas merdas no InDesign ou no Photoshop. Não é isso. 
Queres que uma coisa seja bem feita… por exemplo… 
queres que uma tabela, uma legenda… seja impressa 
num material xpto, e que tenha uma acabamento x… 
‘deixa ver se isto é possível’. Como é que tu vais saber? 
Vais ligar ao A.M.? ‘oh A.M., será que podias falar 
com o Fernando Reis’? Não… vais tu ligar ao Fernando 
Reis. A determinada altura já estás tu a fazer… uma 
coisa leva a outra. E isto faz com que os trabalhos 
sejam melhores ou piores. Não faz sentido, na minha 
opinião, determinadas dúvidas de alguns dos meus 
colegas no ateliê de Coimbra, com 7 anos de casa, ou 
mais… não faz sentido absolutamente nenhum! Nesta 
fase do campeonato, vir-te alguém dizer assim ‘olha, 
queria mandar cortar isto em vinil’… — ‘Vinil? Tem 
3mm… não dá!’… — ‘Não dá?’… Este tipo de coisas 
não devia acontecer! Nós… toda a gente… tirando a 
A.S., está lá há mais tempo do que eu. Deviam saber 
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tanto, ou mais, que eu. E isto é uma coisa que às vezes 
me irrita, porque tu vês que as pessoas têm o mesmo 
tempo que tu, ou às vezes até mais, têm as mesmas… 
liberdades que tu, ou até mais, e depois, quando 
chegam a determinadas coisas, têm que ser levados 
pela mão… e isto irrita-me solenemente, porque… vejo 
que há pessoas que têm a mesma atitude que eu e são 
encurraladas, que é o caso da Ana A.Si.… a A.Si. é um 
pulmão, para mim, daquela empresa… bué despachada, 
bué desenrascada, sem problemas nenhuns… ‘O que é 
que é preciso fazer? ‘Bora lá… sem problemas’… faz o 
que for preciso, o que lhe metem na mesa. E foi vítima 
da sua própria habilidade. Porque… o que é que aconte-
ce? Eu tive uma conversa com ela, fora do contexto do 
ateliê de Coimbra, em que eu lhe dizia que ‘se tu gostas 
de fazer determinado projeto, não o faças a correr… 
e demora o tempo que for preciso’… mas depois ela 
diz ‘epá, mas depois as outras coisas ficam por fazer’! 
E eu assim: ‘— olha, capas de coleção, toda a gente é 
obrigada a fazer, portanto… alguém há de  pegar’… 
eu disse isto uma, duas, três vezes, e o que aconteceu 
foi que fui eu que tive que ir fazer as capas de coleção 
! Mas ela, ao menos, faz o projeto  como ela quis, me-
lhorou-o… porque ela acaba por ser prejudicada pelas 
outras coisas, e vai perdendo… vai perdendo aqueles 
trabalhos de criatividade, vai ficando estagnada no que 
diz respeito à criatividade… porque ela acaba por ser 
uma máquina de copy/paste. E isso irrita-me. Irrita-me 
mesmo! Porque tu vês uma equipa, em que toda a gente 
devia trabalhar para o mesmo, e às vezes tens uns a pu-
xar para aqui e uns a puxar para o outro lado! E se fun-
cionasse… se um gabinete como o ateliê de Coimbra 
funcionasse… se houvesse… se todos os elementos… e 
atenção: não estou a dizer que toda a gente está mal. Eu 
acho que há ali pessoas que têm consciência disso. É 
capaz de haver uma ou outra que não. Mas essa uma ou 
outra é o suficiente para desestabilizar. E eu acho que 
acaba, às vezes… vou-te dizer muito sinceramente… eu 
acho-me uma pessoa rápida, em termos de execução de 
projeto … a trabalhar… acho que sou uma pessoa que 
consigo fazer as coisas relativamente rápidas… mas, se 
eu vejo que há um trabalho que me vai dar gozo, eu não 
vou estar a fazer as coisas a correr só porque existem 
capas de coleção  para fazer… cada coisa tem o seu 
tempo para fazer, nós temos que ser nós a gerir o nosso 
trabalho, e ter consciência que ‘muito bem, eu vou 
perder 2 horas nisto, mas depois vou pegar nisto assim 
assim e vou fazer, nem que seja às 8 da noite’… como 
eu já tenho feito.

Fala-me um pouco da tua entrada no ateliê. 
Quais foram as tuas primeiras impressões?  
Olha, na semana em que eu entrei estava com uma 
dor de dentes filha da mãe… (risos)… e só estava 

com medo de falhar. Tinha acabado de me despedir 
de um emprego, um trabalho estável… uma agência 
em Sangalhos, em que eu era o 2.º designer, criati-
vo… havia só uma pessoa acima de mim e éramos 5 
designers. Eu era o mais novo, e o meu trabalho era 
só criar. Não tinha que paginar catálogos, não tinha 
nada. Criava os layouts, até ao ponto em que deixava 
de me dar gozo, e passava para os outros. E… deitei 
tudo a perder para vir para o ateliê de Coimbra. 
Portanto… o meu medo era falhar… qualquer projeto  
que me davam, eu tentava fazer o máximo, o meu 
melhor… e quando estava naquela coisa das capas da 
Almedina, que já não estou há alguns anos, embora 
as faça… embora seja, se calhar a única pessoa que 
não… há uns tempos houve uma reunião por causa 
disso, e a única pessoa que não foi convocada para a 
reunião fui eu. Estava o ateliê todo, menos eu e o J.B. 
J.B.… os dois, cá em cima. E eu continuo a fazer… 
se calhar, depois disso, já fiz muitas mais capas do 
que algumas das pessoas que estavam na reunião… 
eu lembro-me que nisso era ‘bola vem, bola vai’… 
fazia 5 ou 6 capas e chegava ao pé do A.M., a meio 
da manhã, e ‘olha, não tenho mais nada para fazer’… 
deixei-o pelo menos umas duas vezes… — ‘não 
tens nada para fazer?! Epá… eu já lá vou fora falar 
contigo’… e isso dá-me algum gozo… deu-me algum 
gozo porque mostrei que eu era capaz de fazer. Não 
podia falhar.

Certamente já conhecias o trabalho do ateliê…
Sim, já.

E que imagem tinhas do ateliê?
Era, como diria um colega meu, gabinetes impossí-
veis de entrar a trabalhar… o ateliê de Coimbra, Sil-
va, os R2… o Queirós… gabinetes que só trabalha-
vam para a Cultura, que tinham um trabalho muito 
bem feito e acabam por ser exemplos nas aulas… 
eu mandei três portefólios… um para o ateliê de 
Coimbra, outro para os R2 e outro para o Queirós… 
e, nos 3 casos, acabei por ser chamado para ficar nos 
gabinetes… acabei por optar pelo ateliê de Coimbra. 
No Queirós, tinha que ir para o Porto e já estava a 
dar aulas… não podia. Aceitei vir para o ateliê de 
Coimbra e duas ou três semanas depois… só começa-
va em março, mas despedi-me em janeiro, para ficar 
a acabar uns trabalhos que tinha aí… para entrar no 
ateliê de Coimbra tranquilo. Neste processo, quando 
já tinha dado a palavra, recebo um telefonema do 
Artur, dos R2, em que tive uma hora ou duas ao 
telefone com ele… e lhe disse que já tinha dado a 
palavra ao ateliê de Coimbra, que não voltaria atrás. 
Mas eram aqueles gabinetes em que, na escola, toda 
a gente queria ir… e houve quem arriscasse, que foi 



70

entr ev istas — ateliê de coimbr a

70

o meu caso, e houve colegas meus que até são bons, 
mas nunca tentaram vir trabalhar para aqui, porque 
achavam que era o topo, quase que impossível…

E sentes que ainda hoje há essa imagem do 
ateliê?
Sim…

Dos colegas… e de outras pessoas?
Em Coimbra, seres designer do ateliê de Coimbra, para 
os alunos de design e mesmo para os designers, toda a 
gente acha o máximo… porque é quase um… eu acho 
que é um gabinete. Como os outros. Tem umas coisas 
boas, tem umas coisas más. Mas tem uma coisa muito 
boa, que era aquilo que eu dizia há bocado, que é nós 
termos a liberdade para fazer tudo. Temos a chave, não 
temos um horário de entrada nem de saída, e vamos 
gerindo os nossos trabalhos. Em muitos dos gabinetes 
não tens isso.

De certa forma, essa expectativa acaba por não 
corresponder à realidade?
Não… não… eu estava à espera de encontrar assim… 
conheces a [Antiga Colaboradora]? Conheces a 
dinâmica dela, de trabalho? Eu, nunca trabalhei com 
ela, mas tenho uma ideia… eu estava à espera de 
encontrar aquilo… de brainstormings coletivos … 
pronto, em que a gente ia trabalhando e as coisas se 
iam desenvolvendo…

No fundo, uma dinâmica em grupo?
Em grupo… havia assim… isso não acontece. Se 
calhar foi a única coisa que eu estava à espera que 
acontecesse e não… muitas das vezes, dá-me ideia… 
não estou a dizer que seja isto, mas há quase como 
um ligeiro egoísmo perante as pessoas, perante os 
colegas… ninguém sabe o que é que os outros andam 
a desenvolver… eu acho que há pessoas que até têm 
medo de ajudar… e eu… era a única coisa que eu 
estava à espera de encontrar… e depois era aquele 
contentamento de ir para o ateliê de Coimbra. Ganhar 
muito menos do que o que eu estava a ganhar, mas ia 
para o ateliê de Coimbra…

Tens falado de uma série de tensões no ateliê… 
como é que caracterizas o ambiente que se vive, 
no dia a dia?
É assim… o ambiente num gabinete, ou de um casal 
que já está casado há trinta anos, ou de um bar… 
isso tem que ser criado pelas pessoas. Quando eu 
estou dentro do ateliê, eu tento… aquilo é como se 
fosse uma segunda casa, não é…? Tento que seja o 
melhor possível… Eu, atualmente, gosto do ambien-
te. Gostava mais e é incomparável quando o [Antigo 

Colaborador] trabalhava cá. Acho que é uma pessoa 
impecável… mas eu acho que o ateliê está, em 
termos de ambiente, gosto. Sinto-me bem. Brinco, 
falo, canto… não tenho… tenho liberdade para tudo. 
Nunca ninguém me chamou à atenção de nada… os 
próprios patrões entram em determinadas brincadei-
ras. Quer dizer, nem sempre eles estão para aí vira-
dos, mas quando estão é super tranquilo. Acho que 
não há nada… agora, acho que há problemas. Acho 
que todos os gabinetes têm problemas… há injustiças 
mas, quero dizer… em termos de ambiente, se con-
seguires separar essas coisas, é fantástico… há um 
grupo… há um pequeno grupo, não sei se sabes… 
há um pequeno grupo que vai jantar com alguma 
regularidade, vai lanchar sempre que possível, há 
trocas de mails, de galhofa… acredito, e sei, que nem 
toda a gente tem esta opinião, porque já me disseram 
que o gabinete é uma merda. Eu não acho.  Não acho 
mesmo. Acho é que cada um faz a cama onde se dei-
ta. Num casal é a mesma coisa. Se tu andas mal com 
a tua mulher, o ambiente familiar é uma merda… 
mas se respeitares a tua mulher, e ela te respeitar a 
ti, as coisas funcionam bem… e o ambiente de ateliê 
é a mesma coisa. Trabalhei noutros sítios… por 
exemplo, o Veríssimo… é brincalhão e não sei quê… 
mas passávamos dias inteiros, nem uma palavra 
nem música… zunga, zunga, sempre a trabalhar, e 
aquilo era sempre a despachar… acho que isso não 
é, propriamente… como eu sou um bocado palhaço, 
os sítios onde passo acabo sempre por contaminar ou 
contagiar o resto do ambiente. Eu lembro-me que na 
incograf, os designers trabalhavam num piso, os mar-
keteers trabalhavam noutro piso, e um dos patrões 
era designer, outro era marketeer e outro era… nem 
sequer lá aparecia. E que era o maioritário, curiosa-
mente… e eu lembro-me que dois meses depois de 
um lá estar a trabalhar, o sócio que era marketeer 
trabalhava ao meu lado. Passava o dia inteiro à con-
versa comigo. As mãos não falam, não é? As mãos 
continuam a trabalhar… e há determinados projetos  
em que tu continuas em piloto automático, podes na 
boa continuar… podes continuar a fazer. Eu lembro-
me do Paulo, que estava ali… podias brincar com 
ele, podias gozar com ele, e ele gozar contigo… o 
meu diretor  artístico desse gabinete era daltónico! E 
tratava melhor imagens que eu… ele olhava para uma 
imagem e dizia ‘essa imagem tem amarelo a mais’. E 
eu ficava a olhar para ele e dizia ‘oh cristóvão, estás-
te a passar’?… e o gajo chegava lá, ia aos canais, às 
percentagens… porque ele trabalhava com base nis-
so. E pumba… eu ficava a olhar para ele… e aprendi 
com ele. Mas o ambiente do gabinete tem muito que 
ver com o estado de espírito. Tu é que o fazes. 
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(…) Como é que é um projeto-tipo, no ateliê? Que 
etapas tem… como é que chega, como é que é 
desenvolvido, como é entregue, avaliado…?
Isso depende. Eu acho que os projetos, atualmente, nos 
dias que correm, não estão… não estão a chegar a nós 
da mesma forma como chegavam antes… eu, quando 
entrei para cá, havia um site onde tu tinhas um con-
junto… um PDF, ou uma coisa assim… onde o A.M. 
definia-te tudo. Número de páginas, os textos… tudo, 
tudo, tudo. Quando chegavas, em termos da estrutura, 
havia n coisas que já estavam feitas. Atualmente, as 
coisas estão a chegar… como não há tempo e as coisas 
estão a entrar muito à queima, é… ‘olha, tu vais fazer 
isto assim e assim, as coisas estão no Manymoon 
(plataforma de gestão de tarefas) e a gente vai lá, tem 
um conjunto de tarefas… lemos o briefing, lemos… 
passamos aquela parte toda. No caso do Tavora, por 
exemplo, eu nem sequer vi o projeto  do Manymoon. 
Eu só tive tempo de saber que estava no projeto, de co-
nhecer as pessoas, ir às primeiras reuniões e começar 
logo a trabalhar. Não há… há etapas do projeto, por 
exemplo o Catálogo, que nem sequer lá estão… mas 
eu lembro-me que quando há tempo e quando o A.M. 
tem tempo, as coisas são… antigamente era num PDF 
ou algo assim e agora só no Manymoon. Ele determina 
mesmo… há tempo para pesquisa, há tempo para… 
não há… não é uma coisa do tipo ‘o logotipo tem que 
sair hoje à tarde’. Isso não acontece. Isso acontecia-me 
nos sítios onde eu trabalhava.

São tempos que são suficientes para ti? Ou é 
demasiado, até…?
Eu não gosto de trabalhos longos. Detesto andar com 
trabalhos… o caso do Machado de Castro, por 
exemplo… o facto de estar passar este tempo todo, faz 
com que eu olhe para trás e me esqueça que ele era 
para abrir em determinada data e por isso é que foi 
feito assim. Faz-me lembrar que eu poderia ter feito 
muito melhor…

Há quanto tempo estás nesse projeto ?
Há um ano. Era para abrir em novembro  do ano passa-
do. 7 de novembro, ou o que é… e… é um bocado frus-
trante porque quando olhaste para trás e para quando 
olhaste para aquilo que está feito, e embora as pessoas 
possam dizer que está muito bem, etc, eu fico sempre 
com aquela sensação que… se as coisas tivessem sido 
melhor programadas pela parte do cliente, mais bem 
estruturadas, eu teria tido tempo suficiente para fazer 
uma coisa muito melhor… muito melhor, mesmo. Mas 
eu acho que, regra geral, as coisas… sempre que é 
possível, dão-nos tempo para fazer as coisas. O ateliê 
de Coimbra dá 3 semanas para fazer um logotipo. Na 
incograf eu tinha uma manhã… eu não estou a exage-

rar, estou a falar a sério… numa manhã tinhas que ter o 
logotipo, o papel de carta, cartão de visita e envelope… 
feito, para apresentar ao cliente. E isso, às vezes, obri-
ga-te… não há tempo para pesquisa, não há tempo para 
nada. Aliás, a maior parte dessas pessoas nem pesquisa 
fazem… nem livros tinha, o gabinete! Eu tinha mais 
livros que o gabinete! Mas aqui não, aqui dão-nos essa 
liberdade… já aconteceu, também, 5 logotipos numa 
semana. Já o fiz…

Aqui no ateliê de Coimbra?
Sim, aqui. Mas são exceções, e acho que não é… não é 
a norma, e não é isso que é a filosofia do gabinete. Por 
norma, temos tempo para fazer as coisas. Vês as capas. 
Há livros… há capas em que a A.B. tem tempo para ler 
o livro, por exemplo… e isso é bom. Isso é um trabalho 
do A.M..

De gestão?
Sim. Acho que isso é um trabalho do A.M., não é um 
trabalho nosso. Nós, quando nos chega um trabalho às 
mãos, já sabes que o deadline é aquele.

Como vês o espaço físico do ateliê? É um espaço 
confortável, com bons recursos… oferece-te 
boas possibilidades? Como o caracterizas?
Como eu te disse, eu estive num gabinete onde nem se-
quer havia livros… não havia livros e não havia janelas. 
É preciso ver… eu trabalhava na cave, não via a luz do 
dia, nem rede tinha, de telemóvel… aqui, para além de 
termos todas as revistas e mais algumas, livros, tempo 
para ver isso tudo… o A.M. quase que mete na tarefa, 
obrigatoriamente, para a gente fazer pesquisas… as 
pessoas nem sempre o fazem, mas isso é de cada um. 
Eu faço sempre. Sempre. E tenho até uma pasta que diz 
‘pesquisas’.

Nessas pesquisas, procuras imagens e reco-
lhes? É esse o tipo de pesquisa?
É… e não só. Por exemplo, se eu tiver que fazer uma 
identidade, para um determinado tipo de cliente em 
que eu não domino a área de atividade  desse cliente, 
eu vou tentar perceber qual é a área de atividade  desse 
cliente. E depois vou fazer uma análise… a análise 
sincrónica, é assim que se diz…?… em que vou ver 
o que é que outras pessoas já fizeram dentro daquela 
área. Tento sempre fazer isso, mas às vezes não há 
tempo. Tento sempre fazer isso… até neste processo 
do Tavora, a fonte é uma fonte geométrica que eu de-
senhei. Eu desenhei a fonte com base na fonte do Ta-
vora. Ela já vinha mais ou menos compensada, mas 
tinha que haver ajustes. Como eu não trabalho com o 
Fontlab, diariamente, há muitas coisas que eu não sei. 
Então tive que ir fazer pesquisa tipográfica: quais são 
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as fontes que existem com esta linguagem? Como é 
que elas são compostas? E salta-me logo o nome do 
Herb Lubalin à cabeça… e tu vais logo ver… a Avant 
Garde, a Lubalin, mesmo… e neste processo, o que é 
que isso me obrigou? Sábados e domingos estava aí… 
passei 5 semanas em que não tive nem sábados, nem 
domingos… combinava com o J.B., vinha para aqui… 
é uma questão de trabalho, mas é uma coisa que eu 
faço com gosto… aliás, trabalhar ao sábado aqui… 
acaba por ser melhor…

É?
É… acaba por ser melhor porque tens o J.B. com uma 
atitude diferente… mais humano, mais concentrado 
naquilo que tens para fazer, mais disposto a discutir 
ideias contigo… não tens telefones a tocar, não tens 
pessoas a perguntar-te como é que se faz isto, ou como 
é que se faz aquilo… é um espírito diferente. Tem a 
parte chata, que é… ficas aí à noite… eu não gosto de 
ficar aí à noite, porque o gabinete é enorme. Sozinho… 
incomoda-me um bocado. Mas, tirando isso, acaba 
por… de resto, como eu fotografo… quando eu vim 
para cá, não havia máquinas. Havia uma Leica antiga, 
digital, que não funcionava… agora já temos máqui-
nas, já temos cabeças de iluminação, já temos acrílicos 
para poder fotografar, nunca falta cola para maquetas, 
nunca falta papel, nunca falta… precisas de alguma 
coisa, vais à baixa, apresentas a fatura  e eles pagam-
te… precisas de ir não sei aonde, levas o teu carro, 
apresentas os quilómetros, e é o gabinete que paga… 
quer dizer… isto é bom. Eu posso não ganhar aquilo 
que ache que deva ganhar, mas se somar todas estas 
coisas e tendo em conta que ‘hoje estou mais cansado, 
chego às 10’, ninguém me diz nada… isso é tudo muito 
bom. Deixa-te muito mais à vontade, não te mete uma 
pressão, do tipo… ‘tenho que fazer isto agora’ ou ‘não 
há tinteiros’… não. Tens tempo para tudo. Eu lembro-
me que nos logotipos da Minotauro eu escavei-os em 
linóleo… o J.B. tinha uma prensa, mandou arranjá-la 
e pintá-la e agora está a prensa no ateliê de Coimbra 
para a gente utilizar… alguém a utiliza? Não… mas 
está lá! Temos um espaço cá em baixo para fazer 
maquetas e não sei quê… alguém faz… não. Mas é por 
falta de quê? Do gabinete? Não. Somos nós. Nós é que 
muitas vezes não utilizamos os recursos que o ateliê 
de Coimbra nos dá. Aconteceu uma coisa engraçada 
há pouco que tempo… eu trabalho com mesa e rato. 
Sou muito mais rápido com o rato e a paginar prefiro 
muito mais o rato do que andar com a caneta e a mesa. 
Mas tenho uma mesa e uma caneta. E o A.M. chega 
ao pé de mim e pergunta-me o que era aquilo. E eu 
‘é a minha mesa’… —‘Mas precisas de uma? Se for 
preciso a gente manda comprar isso para ti’. Noutro 
gabinete isto não acontecia. Tu levavas o teu material 

para lá e passava a ser do ateliê… e ali não. Ainda 
agora esta semana o A.M.… eu queria o novo sistema 
operativo. E ele respondeu-me que não estamos na 
melhor situação económica e não sei quê, mas vou 
mandar ao Rabaça… E nesse mail, já vai tudo para o 
Rabaça, para eles fazerem contas e saberem quanto é 
que custa o novo sistema operativo… noutros gabine-
tes isto não acontece. Também é verdade que eu estive 
um tempão para ter um computador em condições no 
ateliê de Coimbra, mas… têm outras coisas em que 
eles… são sensíveis a isso…

Pegando nas tuas palavras, achas que os 
recursos tecnológicos que tens são os adequa-
dos para o exercício das tuas funções, neste 
momento?
São. Tenho… para já, em termos do computador, 
tenho um bom computador… tirando o meu, há mais 
dois que estão ao mesmo nível… depois… quer dizer, 
temos o software todo e legal… precisamos de uma 
fonte… quer dizer, se a fonte não for uma exorbitân-
cia, o gabinete compra a fonte para aquele projeto. 
Portanto, eu acho que temos… e isto também não 
acontece noutros gabinetes. Precisas de uma fonte, 
não te vão comprar a fonte. Nem pensar. ‘Ou usa ou-
tra ou tenta piratear essa’. Aqui não… aqui tem uma 
cultura do tipo… ‘epá, quanto é que custa a fonte’… 
‘custa x’… ‘então vá, manda-se vir, fatura-se  ao 
cliente, deixa-me ver isso’… e isso é bom. Isso é óti-
mo. Muitas vezes acabamos por… há fontes que não 
são fáceis de arranjar… mas o gabinete dá-nos essa 
possibilidade de trabalhar com determinados tipos 
de… fontes ou programas, que noutras circunstâncias 
seria impossível. 

Como é que é a tua relação com computadores? 
Dá-te bem, és fluente…?
Sou fluente…

Sentiste, quando começaste a trabalhar no ate-
liê de Coimbra, algum impacto a esse nível?
Acho que não tenho dificuldade nenhuma em trabalhar 
com qualquer programa, mesmo os programas que eu 
não domino. Não sei programar. Sei o básico, mas não 
sei programar. Mas se o tiver que fazer, vou à guerra. 
Quando vim para o ateliê de Coimbra, tirando o A. 
Silva e o [Antigo Colaborador], o resto da malta… só 
algumas pessoas é que… só há pouco tempo é que an-
dam a trabalhar em Illustrator, por exemplo. Eu, a par-
tir do momento em que o A.M. disse que o Freehand 
ia acabar, passei logo para o Illustrator e obriguei-me 
a estudar o programa. E, mais uma vez, perco umas 
boas horas em casa para ‘dominar o bicho’… não, nesse 
aspeto  não tenho grandes problemas.
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Achas que a forma como estão dispostos no 
ateliê afeta  a vossa forma de trabalhar?
Não…

Não falo apenas negativamente, mas sim se sen-
tes que tem efeito na vossa forma de trabalho…
É assim… eu trabalho ao lado de duas pessoas… já 
trabalhei ao lado de outras, mas… porreiríssimas. 
Não tenho nada a dizer de negativo em relação a 
isso. Brinco com elas e até me torno chato, algumas 
vezes… mas com as pessoas do lado de lá também o 
faço, se for preciso…

O piso de cima está totalmente dedicado aos 
designers… e no piso em baixo têm os vossos 
outros colegas. Fala-me dessa dinâmica, no dia 
a dia, como se eu não conhecesse o espaço…
Se eu pudesse, eu tinha o J.C., o A. Silva e a C.A. na 
mesma fila que eu…isso é certo… (risos)… são super 
divertidos…

Isso por questões pessoais?
Sim, por questões pessoais… eu acho que isso ajuda. 
Estás a ter um mau dia, o J.C. manda-te uma boca 
sobre mamas de gaja e a coisa passa… por outro lado, 
ele está a ter um mau dia e tu podes ajudar… são 
pessoas que têm estas… nem toda a gente tem essa ca-
pacidade de… ‘estou a ter um mau dia, mas o dia mau 
está a ser meu e não tem nada a ver com os outros’… 
eu acho que, se pudesse ter essas pessoas cá em cima, 
tinha. Agora… o espaço cá em baixo é ocupado por 
outras pessoas diariamente, sim. mas não é só para 
as outras pessoas… Por exemplo, quando falámos há 
pouco na fase de pesquisas… há uma fase dos traba-
lhos em que eu faço na sala de reuniões. 

Porque é onde estão os livros, é isso?
É. É onde estão os livros… e nessas circunstâncias, mui-
tas vezes o que eu faço é… eu trago o meu portátil, ligo-o 
à rede, e fico a trabalhar na mesa de reuniões… quando 
preciso de estar… tenho tempo, e preciso mesmo de estar 
concentrado, estou mesmo focado naquilo… venho cá 
para baixo e faço isso. Depois, utilizo muito a cave… 
devo ser se calhar a única pessoa que utiliza a cave. Toda 
a gente utiliza a cave para digitalizar, mas para utilizar 
mesmo, se calhar sou a única pessoa…

Isto não é um tópico que discutem no ateliê? Ou 
já falaram disto?
Já…

E que tipo de alterações é que surgiram…?
O J.B. acha que ninguém lê os livros, e que deviam… 
quer o A.M., quer o J.B. dizem isso… que nós lemos 

pouco. Temos acesso a esta informação toda que… os 
meus colegas, quando vêm ao gabinete, adoram aquilo… 
o Huguito pediu para vir trabalhar para aqui à borla. 
Adorou, estar ali… o Huguito trabalha comigo desde 
1999. Há uma relação diferente entre nós… mas adorou 
estar ali… aqueles livros, aquela coisa toda… fantástico, 
não é? Depois tens três pisos! Queres estar sozinho, a 
fazer uma maqueta, vens para a cave… ninguém te cha-
teia! Eu faço isso montes de vezes… eu… o GARE, foi 
desenhado todo na cave… não estava cá em cima, estava 
na cave… e a gente tem… às vezes é preciso teres esta 
concentração e tens espaço para poder fazer isso… 

A partir de casa, costumas trabalhar?
Costumo…

Mas quando precisas de trabalhar, fora de horá-
rio, vens para o ateliê ou ficas em casa?
Se eu tiver companhia venho para o ateliê, senão fico 
em casa.

Não sentes diferença nenhuma, portanto?
Não. Meto as coisas numa pen ou assim e trabalho em 
casa. Eu estive de férias a semana passada, e os meus 
patrões nem sabem disso, mas… a cena do Tavora 
continua… precisavam disto e não sei quê… e como 
disse, eu é que faço a ligação com o cliente. Eles não 
vão ter com o A.M. e dizer ‘olha, precisamos de um 
cartaz e não sei quê’… ligam diretamente  para mim. 
O que é bom e é mau. Então, no domingo de manhã, 
eu estava a receber telefonemas. E eu, na 3.ª feira, já 
a contar com isso, tinha lá o material todo… fiz dois 
ou três cartazes, o outdoor… na 3.ª feira de manhã, 
enviei para o cliente, em casa… e o A.M. foi restrito 
em relação a isso… ‘eu não quero que tu estejas a 
trabalhar nestes três dias’… só que depois eu também 
tenho aquela coisa, que é… não me custa nada fazer 
aquilo… e o cliente está a precisar. Epá, perco uma 
hora ou duas… e meto a andar.

Vamos avançar para o último bloco da entrevis-
ta, que tem que ver com os clientes do ateliê. 
Como é que caracterizas os clientes do ateliê?
São todos diferentes…

Mas dirias que são pessoas com cultura visual, 
que compreendem a dinâmica do vosso traba-
lho, ou antes pelo contrário?
Há clientes que compreendem. Há clientes que tudo o 
que a gente faça, é… é certo.

Não questionam, sequer?
Não questionam. Eu costumava dizer que antigamen-
te, quando eu vim para cá, ao fim de um ano, ano e 
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meio de estar cá, os meus colegas perguntavam-me 
e eu disse ‘olha’… porque há sempre aquela coisa de 
quando se estuda… ‘ah, e se o cliente não gosta do 
projeto, depois como é que é?’… eu tinha outra questão 
que era ‘como é que se tem criatividade todos os dias 
para fazer design durante uma vida’… e depois há 
outra questão que eu coloco que é ‘onde é que estão 
os designers dos 40 anos para cima?’… não sei se já 
falei isto com não, mas… eu questiono sempre porque 
é que não há designers com mais de 40 anos… os que 
existem são patrões. E os outros? O que é que é feito 
deles? Morrem? Isto são questões que eu tenho e estou 
sempre preocupado com isso… eu costumava dizer que 
quando um projeto  passa no J.B., passa no cliente. É 
certo e sabido.

Mas dirias que isso acontece com todos os 
clientes ou só com alguns?
Eu só tive um até agora em que foi difícil, mesmo para 
mim e para o J.B.. Tirando esse… quando passa no 
J.B., passa no cliente. E às vezes há uma pergunta… 
‘O J.B. viu isto’? E eu respondo —‘viu’. —‘Ah, muito 
bem’…

Mesmo que não tenha visto?
Mesmo que não tenha visto. Já aconteceu… aquele 
catálogo que estavas a ver há bocado, houve uma 
grande parte que o cliente viu primeiro que o J.B.. E o 
arq. Bandeirinha disse ‘o J.B. já viu isto’? E eu ‘ainda 
não’… ‘Mas eu liguei-lhe para ele vir aqui e ver’. O 
cliente tinha gostado, o J.B. gostou e pronto… a partir 
daí, passou a adorar! Mas em relação… eu acho que 
há uma grande diferença entre os clientes do ateliê de 
Coimbra e os clientes da incograf, por exemplo… ou 
os meus clientes, aqueles com quem eu trabalhava. Um 
cliente comercial, que tem a sua empresa privada e não 
sei quê, sabe que quer gastar x e sabe muito bem o que 
quer. Não sabe como… mas sabe que ‘é por ali’…um 
cliente do ateliê de Coimbra, por exemplo os Museus… 
o dinheiro não é deles…

Então no fundo as diferenças que identificas 
são na distinção entre os clientes públicos e 
privados, é isso?
É. Há uma falta de consciência, da parte de quem 
está à frente dos museus… e há dois ou três museus 
em que… eu, se mandasse alguma coisa, no final dos 
projetos  mandava as pessoas embora, porque são 
incompetentes. O que está a acontecer em Viseu, que 
era para abrir o ano passado (2011) em novembro … 
o projeto  era meu, foi feito tudo, e nada daquilo que 
foi feito está a avançar. Também tem outra questão aí, 
mas… nem sequer entro por aí… mas é inconcebível. 
Não é possível que, a duas semanas da abertura do mu-

seu, ainda não haja tabelas das peças. Isto não… é im-
possível de justificar. E eu não  consigo perceber como 
é que estas pessoas acabam o trabalho um ano depois 
da data e continuam lá. Se, por exemplo… o caso do 
Tavora. 8 meses para trabalhar. Dizem eles… eu re-
cebi os textos no dia 5 de novembro, para dia 14 estar 
o Catálogo a ser impresso… no dia 5 de novembro ! 
Vais-me dizer que 9 meses não serviam? Percebes…? 
Agora… se for um cliente, isto vai-lhe… imagina… 
e eu já trabalhei nesta área. Tens uma feira… uma 
feira… Exponoivos… ou alguma coisa assim… e eu 
estou a dizer isto porque já trabalhei para empresas de 
catering… há uma feira em que o cliente diz assim: 
‘olha, eu só tenho este dinheiro assim assim… e x vai 
para a Feira, tenho que pagar o stand, e outro x é o que 
sobra, para publicações e não sei quê’… e tu tens que 
gerir isto… naquele dia, tu tens que arranjar maneira 
de aquilo estar lá… não é ‘olha, vamos adiar para a 
semana’… não, não. É naquele dia, as coisas têm que 
lá estar montadas… e recebes e… o dinheiro não é 
muito, às vezes, mas as coisas são mais controladas. 
Entendes? Tive uma namorada que trabalhou na 
Goldser… e já trabalhou numa das empresas do Grupo 
Levira. Uma… até mais que uma… e o catálogo da 
Goldser foi impresso na Gráfica Ideal. As referências 
iam todas mal… o catálogo custou 22.000 euros… 
quem é que saiu prejudicado no meu disto tudo? Foi a 
Goldser… não é?mas o dinheiro é deles, eles fazem o 
que quiserem com ele… agora, esta coisa dos Museus, 
o dinheiro é público. E estas pessoas têm tachos de 
mil e tal euros por mês, ou mais, em ordenados, e não 
sei o que é que eles fazem durante este tempo todo… 
epá, e depois temos reuniões, em que eu acho… não 
me querendo estar a elevar a mim, em relação aos 
meus colegas, mas acho que há uma grande diferen-
ça… não é a primeira vez que há reuniões fora de 
horas no ateliê do ateliê de Coimbra… mas nós nunca 
somos convocados para elas… e as últimas reuniões 
que houve fora de horas, dentro do gabinete do ateliê 
de Coimbra, eu sou convocado para as reuniões… e 
estou lá, e opino e sinto que me ouvem. Nesta última 
reunião, estavam-nos a pedir… e a gente cumpriu com 
tudo… para fazer o catálogo e não sei quê… e há uma 
das pessoas, um dos comissários, que nos diz assim… 
‘Epá! Eu já nem sei se vou receber deste trabalho!’… 
O que é que a gente tem a ver com isso?! Quer dizer… 
Ele atrasou-se com isto tudo, foi dado um orçamento 
de não sei quantos mil euros para a exposição do Ta-
vora… não há dinheiro. E nós é que somos os culpa-
dos?! Por isso é que temos que trabalhar… tiveram que 
trabalhar 4 pessoas neste projeto  quando uma pessoa 
fazia isto aqui com o tempo devido… até mesmo sem 
o tempo devido. Se eu, em setembro, tivesse tudo para 
trabalhar, eu não precisava de ninguém… a inaugura-
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ção estava prevista para 10 ou 11… não precisava de 
mais ninguém. Só que essas pessoas não são penali-
zadas. Tu, numa empresa privada, fazes merda deste 
género e vais para o olho da rua, que é por causa das 
coisas… e despedimento por justa causa, que é por 
causa das coisas. Acontece, que eu sei… Eu tou a falar 
porque trabalhei…

Conhecimento em causa própria…
(acenando positivamente com a cabeça)… Tive uma re-
união uma vez com o dono da Gráfica Ideal em que ele 
me dizia ‘ora bem, eu tinha um apoio de 7.000 euros 
para esta feira… o stand foi 5.000… mais a tua parte, 
3.000 ou não sei quê… mais os vídeos, mais isto… 
fica-me em 16.000 euros’… isto é inconcebível. E tem 
consequências. Houve alguém que foi para o olho da 
rua e se deu mal. Aqui não…

Os clientes, quando vêm aqui ao ateliê, fazem 
comentários?
Não… houve uma… a Fernanda Alves, do Machado 
de Castro, mas eu tenho uma relação muito boa 
com ela. Há pessoas, ou fornecedores, em que acham 
estranho, às vezes… entram e a malta está ali toda de 
headphones… dá ideia que ninguém fala com ninguém. 
A realidade é que, quando eu vim para cá, era mesmo 
assim. Estava tudo de phones e ninguém falava para 
ninguém. Quando eu entrei no ateliê de Coimbra… 
mas nunca ninguém… o Fernando Reis, às vezes 
manda uma boca ou outra… mas nunca localmente… 
às vezes numa situação mais privada, ou quando vamos 
sair à noite beber uns copos ou não sei quê… ou esta-
mos numa montagem e ele faz um comentário…  mas 
nunca ninguém comentou…

Se tivesses que explicar o que fazes a alguém 
que não conhece o teu ambiente, que não te 
acompanha, que não conhece a tua realidade… 
que tipo de agentes dirias que é possível en-
contrar no teu trabalho? As tuas relações não se 
restringem à comunicação com o clientes…
O A.M. surge sempre, numa primeira fase. Se houver 
problemas, no projeto, o J.B. tem que ir a uma reunião. 
Seja com quem for… mas se eu tiver que explicar a 
alguém que faço isto assim e assim, eu… depende 
da pessoa e do grau académico, mas digo que faço 
publicidade.

Ah é?
É. É uma forma mais fácil de dizer aquilo que eu faço. 
Não o faço, porque publicidade e design são coisas di-
ferentes, mas se eu tiver que explicar isso a coisa então 
ainda é pior… porque visualmente, depois do resultado 
final, podes dizer que é a mesma coisa. A forma de 

chegar aos objetivos  é que é completamente diferente. 
E nós temos um exemplo muito bom nisso, no ateliê de 
Coimbra. Eu acho que é bom… nós tivemos que fazer 
umas exposições para o Colombo. E a sonae tem um 
contrato com uma agência, com a fuel ou uma coisa 
assim. E nós fizémos… isto é estúpido… é ridículo. 
Quando nos contratam… flyer, cartaz, mupi, não sei 
quê, não sei quê… ora bem… tu, se fosses a sonae… 
isto já está feito, não vamos fazer. Eles não. A fuel ‘ah, 
não. Nós temos este contrato… fazem tudo o que nós 
fazemos, em termos de contrato, em termos de divul-
gação, mas depois tu olhas para uma coisa e olhas para 
a outra e são claramente evidentes as diferenças… mas 
se tu tentares explicar isto, por exemplo, aos meus pais, 
eles não vão compreender.

Mas no teu dia a dia lidas com muitos fornecedo-
res, ou não?  
Lido.

De que género? De todo o tipo de área?
Serralharia, gráficas… mas para eles também é 
indiferente, quer dizer… tu és designer, tudo bem… 
escolheste a fonte, porque é uma fonte humanista, 
vais buscar referências e não sei quê… e tem ali umas 
ligações com o cliente… mas para um gajo que está 
a imprimir em offset, o que lhe interessa é saber se o 
Pantone é o 241 ou se é o Warm Gray 1 ou 11, ou uma 
coisa assim. Não há… estão-se nas tintas para isso… 
para eles é trabalho. Se tiverem que optar, optam 
sempre pela publicidade… é a opinião que eu tenho. 
Teoricamente, sai mais barato, porque as agências 
facilitam em termos de preço, e trabalham para públi-
cos-alvo completamente diferente… portanto, a ideia 
que eu tenho é que tu fazes uma tiragem de livros… 
fazes mil exemplares…mas fazes um flyer para uma 
feira popular ou não sei quê e fazes 10.000 flyers… 
para ele é melhor fazer os 10.000…

Há situações em que surgem agentes que não 
esperas? Por exemplo, quando estás a lidar 
com as empresas… e afinal, aquele não é o teu 
cliente final…
Eu não tenho apanhado muito isso… mas sei que, 
às vezes, utiliza-se o copywriter para escrever umas 
coisas e não sei quê… mas eu não tenho tido esse tipo 
de trabalho…

Quando tu falas com estas pessoas elas, que 
não percebem o que é um tipo humanista… ou 
mesmo outras pessoas… tu sentes que eles 
dão contributos que tu aproveitas no trabalho e 
acabam por interferir no projeto ?
Sim, sempre…
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E como lidas com isso?
O sucesso de um projeto  gráfico… e acho que falei 
disto no início, tem a ver com a forma como tu enca-
ras, mas também tem a ver com a forma como tu ab-
sorves a informação que vem do cliente. Ou do A.M., 
que já falou com o cliente. Esse feedback… é assim, se 
estiveres preocupado em fazer uma coisa para ti, vai 
correr mal. Mas se estiveres preocupado em responder 
às necessidades do cliente, vai correr bem. E eu acho 
que isso é que faz com que os trabalhos do ateliê de 
Coimbra acabem por ser quase sempre aprovados à 
primeira, porque há uma preocupação com as necessi-
dades do cliente.

E isso envolve diretamente  um contributo deles 
ou de outras pessoas que possam surgir…
Envolve… sempre. Exceto  quando há aqueles clien-
tes que não fazem a mínima ideia do que é que que-
rem… ou que têm… já me aconteceu. Há uma pessoa 
que fala comigo, e estamos a falar e a discutir uma 
coisa, ‘que vamos fazer isto assim e assim porque faz 
todo o sentido por causa disto’… com a proposta à 
frente. ‘E ele diz… ‘ah, não era isto que eu queria’… 
mas depois vai falar com o colega, e o colega diz-lhe 
que aquilo até está bem feito… e aquilo passou a ser 
o que ele queria… ou então o contrário: o colega… 
não gostou e ele ainda vai reagir pior. Isso aconte-
ce… já me aconteceu n vezes… eu já deixei, como 
freelancer, deixei de trabalhar para algumas pessoas 
por causa disso…

 
 
Por serem muito voláteis nessas decisões?
São pessoas que esquecem facilmente aquilo que é 
decidido, ou não sabem valorizar aquilo que é o teu 
trabalho… ou tentam dar a volta. Deixo de trabalhar, 
pura e simplesmente, e perco todo o tipo de entusias-
mo. Agora não tenho feito muita coisa, mas até há 
pouco tempo atrás, eu arrancava do ateliê de Coimbra 
às 18:30, 19h, para Águeda, para reuniões. Ou para 
Coimbra, para pequenas… e era até à meia-noite… 
e isto é desgastante… isto já é desgastante por si só, 
e depois teres que estar a justificar constantemente 
porque é que fizeste determinadas escolhas, epá… e 
o gajo… o cliente é teimoso… tipo, não percebe nada 
daquilo e depois vai buscar… epá, para isso que faça 
ele. Tens uma preocupação… isto aconteceu-me com o 
Mercado Biológico… posso dizer-te que eu desenhei, 
para chegar ao resultado final, duas resmas de folhas… 
o logotipo, o nome… passei a pincel, para ser o mais 
natural possível, para sacar os carateres … propus-me 
a fazer a fonte… isto já foi há algum tempo… e ele… 
epá, neste caso, o cliente eram três e dois gostavam… e 

ele tinha uma coisa em mente, que não tem nada a ver 
com aquilo… e eu ‘epá, mas o teu produto é isto tem 
estas características… a identidade foi desenvolvida em 
torno disto… tu poderes publicitar o teu produto desta 
forma, para te ficar mais barato’… eles não compreen-
dem isto. 

Isso num trabalho como freelancer ou aqui do 
ateliê?
Freelancer… aqui no ateliê de Coimbra é mais insti-
tuições, livros… só que lá está, eu acho que o designer 
também pode transbordar estas fronteiras, pode ir 
para estes pequenos nichos que também precisa de 
trabalho… o caso das cerâmicas… eu já quis trabalhar 
para cerâmicas… queria mesmo, porque eles impri-
miam com os vernizes com aquelas coisas todas… 
quer dizer, notavas que  havia dinheiro para fazer 
um catálogo… mas é muito mais complexo trabalhar 
para uma cerâmica do que pensamos… aquilo que eu 
acho que é feito são grafismos. E quem faz aqueles 
grafismos não está minimamente preocupado se aquilo 
fala ou não sobre o produto. Agora não vale a pena 
trabalhar para cerâmicas porque elas estão todas a 
falir… mas eu já quis trabalhar para essa área, porque 
é uma área onde tu podes trabalhar fotografia… desde 
a fotografia até ao tipo de letra… até ao papel… olha a 
quantidade de coisas que tu podes escolher para tornar 
o projeto  bom. Em Portugal, são pequenas agências 
que fazem isto…

Como é que é a tua relação com estes agentes? 
Com os clientes e fornecedores… é uma relação 
próxima, conhecem-te… Explica-me como é…
É assim… há determinados clientes em que eu não 
gosto de criar laços de amizade ou vínculos muito for-
tes, porque depois joga-te contra ti. Acho que é preciso 
perceber bem a posição de cada um. Em relação aos 
fornecedores, os do ateliê de Coimbra… ou as pessoas 
com quem eu trabalho fora do ateliê de Coimbra, ou 
já trabalhei… dou-me super bem com eles, ao ponto 
de ligar a um gajo às 20:00 ou 21:00   e dizer ‘olha, eu 
preciso de não sei quê impresso, amanhã… podes lá 
ir?’… como ainda a semana passada aconteceu. E ele 
‘ah, sim, muito bem, manda isso que a gente trata’… 
tenho uma excelente… ou por exemplo, o da Bracril… 
o Sporting nunca ganha e eu mando uma mensagem 
ou um mail ao Zé Luís e ele reage… brinca também 
com a situação… acho que os fornecedores têm que 
ser isto. Mas eu acredito que há pessoas que também 
não consigam ter este tipo de…porque depois tens que 
mandar a um cliente e ‘olha, tira isso tudo… substi-
tui’… já aconteceu isso. Eu ia dando um prejuízo ao 
Fernando de 3.000… era uma parede de 10 metros de 
vinil, em que ele não fez o vinil que eu pedi… e co-
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meçou a aplicar e eu ‘para. Isso não é o que eu pedi… 
vais fazer um teste’… deixou aquilo chegar ao final da 
montagem… e, olha, o efeito até pode ser o mesmo, 
mas eu quero ver o teste com o vinil que eu escolhi’. 
Chegámos ao final e ele fez o teste e eu disse ‘estás 
a ver, é a mesma coisa… podes aplicar aquilo que 
tinhas mandado recortar’… e ele diz-me ‘epá, já estava 
a entrar em parafuso… já te ia chorar, porque isso é 
muito dinheiro… mais tempo’… só que eu tenho que 
separar as coisas. Dou-me muito bem com eles, dentro 
e fora do ateliê de Coimbra, mas eles têm a consciên-
cia de que se for preciso mandar alguma coisa para 
trás, mando. E já aconteceu, no projeto  do Machado 
de Castro, eu mudei o projeto  todo quando me 
apercebi que havia um fornecedor que estava a perder 
dinheiro. Eu mudei o projeto  todo. Cheguei ao pé do 
J.B. e disse: ‘se forem estas peças, leva x de lucobonde 
e não sei quê… o zé luís vai perder dinheiro. Portanto 
mudei esta linha toda, porque dá para compensar estas 
alterações todas depois do orçamento ter sido feito’. O 
J.B. aceitou, na boa, o cliente também… e o Zé Luís 
adorou. Há sempre aquela preocupação… eu tenho 
essa sensibilidade… o alumínio fica a um preço, o 
inox fica a outro e o ferro fica a outro e as chapas em 
calha fica a outro… e tu tens que ter estas consciências 
e… mais uma vez, não podes ser egoísta de estar só 
à espera que as coisas sejam ‘venha a nós, venha a 
nós’… 

Ao longo do tempo, o que é que muda na relação 
com os clientes?
O que muda é que… neste momento tenho 29 anos. No 
meu primeiro trabalho, nesta área, tinha 16… 16 ou 
17… eu antigamente fazia 10 propostas e agora faço 
2… ou 1… e o que acontece é… tu quando vais tra-
balhando com o cliente… quanto mais trabalhas com 
um cliente, mais assertivo és… não há… as margens 
de erro são muito menores… tu consegues… se tu 
conheceres melhor o cliente, mais facilmente tu vais 
saber aquilo que ele… mas eu acho que nem é muito 
justo falar sobre isto em termos de exposição. Não é, 
porque não é isso… aquilo que nós fazemos em termos 
de exposições não se pode dizer que tenhamos que 
ter esta atitude perante o cliente. Temos que ter esta 
atitude perante uma Critical, ou uma Crioestaminal… 
ou uma A.B.A. (A. Batista  de Almeida), que foi um 
dos primeiros clientes… 

Outro tipo de clientes que não um Museu…?
Sim. Quando estás a trabalhar num Museu… numa 
exposição… não há esta… há outras preocupações. 
Esta questão de tentar satisfazer as necessidades do 
cliente… é diferente. As coisas são mais bem feitas do 
que propriamente estratégicas.

Têm que ser executadas de um modo mais 
rigoroso?
Tecnicamente, têm que ser mais bem feitas. Temos que 
apelar àquela questão das legibilidades… as fontes são 
super importantes… a utilidade… Form follows func-
tion… é diferente. Quando desenvolves um outdoor 
para uma A. Batista  de Almeida… e o que é que o 
A.B.A. Quer? Quer ganhar mais clientes, quer ganhar 
mais obras… são necessidades diferentes. O Museu 
Nacional Machado de Castro vai ter sempre turis-
tas e vai ter sempre pessoas a passar lá no Museu.

É mais exigente? 
São exigências diferentes. Na A.B.A.… os museus não 
competem para ganhar turistas… não há tanto isso… 
uma construtora quer fazer mais obras… quer-se desta-
car dos outros, quer dizer que é melhor que os outros. 
O Museu, se tiver umas peças de merda, vai ter sempre 
umas peças de merda, expostas… acabou.

Tu… sentes que hoje é mais fácil para ti demons-
trares o valor profissional do teu trabalho no 
ateliê?
Sim… muito mais fácil.  Acho que com o decorrer dos 
anos, e com a confiança que fui ganhando com o J.B.… 
ele mandou uma boca há uns tempos atrás, no Projeto  
do Tavora… eu pedi-lhe ‘oh J.B., chega aí para ver 
isso’… e ele ‘agora não posso… epá, eu contigo não 
há problema nenhum’… ‘mas vê aqui as coisas da Ana 
[Antiga Colaboradora], também’… —‘Ah, pois, então 
calma, que a confiança aí já não é tanta’… e ele parou 
ali para ver. Já há uma… também tenho consciência 
de que quando não tenho tempo, não posso inventar… 
quero dizer, há fórmulas… tu vais buscar aquelas fór-
mulas, aquelas referências, para conseguir responder às 
necessidades do projeto  de uma forma mais fácil…

Fazes isso dentro do próprio ateliê. E com os 
clientes também?
Sim… quanto melhor conheceres o cliente, mais fácil é 
trabalhar para ele… desde que não… há uma barreira 
e há um limite. Se tu te dás muito bem com o cliente 
é péssimo. Porque depois misturas as coisas, depois 
já não queres… mas quanto melhor tu conheceres o 
cliente acho que mais fácil é trabalhar para ele.

Que ferramentas são essas de que falas? Co-
nhecimentos de história do design?
Eu… não digo que são ferramentas, são… tens uma 
reunião, o cliente está.te a explicar aquilo que quer, e 
tu tens que ouvir. É isso. Basicamente, é só ouvir. Tu, 
se ouvires aquilo que o cliente quer, se responderes 
a essas necessidades, está feito. Acho que acaba por 
ser por aí. Há trabalhos… aquelas 5 identidades que 
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eu fiz numa semana. Fui a terceira pessoa a responder 
a esse projeto … não havia margem para erro. Não 
podia haver falhas. O A. Silva já tinha falhado, a A.B. 
já tinha feito, também, e o cliente não gostou… eu não 
reuni com o cliente. O que é que eu fiz? Falei com a 
A.B., falei com o A.M.… ‘o que é que eles gostam, o 
que é que eles não gostam, o que é que eles acharam 
disto, disto e disto’… peguei naquilo que eles disseram 
e depois fiz outro… acho que é fundamental tu ouvires 
o que é que o cliente tem para dizer. Já fiz catálogos 
e identidades para uma serração que faz paletas… e 
sites… e tenho outro para fazer, agora… se fazes uma 
coisa para paletas, o que é que interessa nas paletas? É 
o espaço vazio? O branco? Não, pá… a paleta tem que 
ser fotografada de forma a que se veja a construção e 
a composição da paleta. Eles trabalham com pinho, 
convêm dizer que eles têm terrenos, pinhais… há uma 
pesquisa de imagens… vou fotografar com o cliente os 
pinhais dele… as estufas… e depois há uma série de 
coisas que eles querem demonstrar, e eles vão-te dizer 
e tu tens que o fazer… não vale a pena.

Não podes entrar em conflito…
Não.

Isso é uma coisa que difere de clientes novos 
para clientes antigos, ou é uma forma de traba-
lho desde o início?
É uma forma de trabalho desde o início. Eu não estou 
a dizer que isto resulte com todos… não é tão linear… 
todos os clientes dão trabalho… por exemplo, este da 
serração é um colega meu… é mais novo que eu, e 
depois tem o pai e o avô, que são donos da serração. 
Ele foi criado, basicamente, pela minha mãe. Teve 
um problema de saúde e foi a minha mãe que cuidou 
dele. Eu sempre me dei bem com ele. Ele tem uma luta 
enorme em convencer o pai e o avô que a imagem é 
importante atualmente … ou que as certificações  são 
importantes… ele faz estas coisas todas, entendes? 
Houve um ano qualquer em que fecharam cerca de 
200 serrações num ano, e a dele manteve-se aberta 
porque dois anos antes ele tinha deixado de estudar 
e tratou das certificações todas na empresa. Mas isto 
não faz com que seja mais fácil eu trabalhar com ele. 
Eu acho é que o que tem acontecido é que eu tenho 
respondido às necessidades. Já aconteceu situações, 
com outras duas empresas dele, em que não responde-
mos tão bem e ele chumbou, e a gente ouviu… digo ‘a 
gente’ porque costumo trabalhar com o [Amigo] nisto. 
Adoro trabalhar com o [Amigo]. Não tenho ninguém 
no ateliê de Coimbra com quem trabalhe como tra-
balho com o [Amigo]…  e ouvimos e não questioná-
mos. Viemos para casa e reformulámos tudo… tudo! 
Aqui se calhar não fazia isso. Aliás, aqui tinhas uma 

enorme dificuldade em um designer meter na cabeça 
que o trabalho dele foi mal feito. A não ser que o J.B. 
diga… e muitas as vezes os conflitos entre o designer 
e o cliente surgem por falhas de comunicação entre 
ambos… e eu acho que cabe-nos a nós, já que às vezes 
achamo-nos tão importantes, de resolver esse tipo de 
problemas… mas não acho que os mais novos sejam 
mais fáceis de trabalhar que os mais velhos. Acho que 
são iguais. Acho que varia… acho que há pessoas que 
são mais fáceis de trabalhar que outras, mas não tem 
propriamente a ver com a idade.

Daqui a quanto tempo pensas abrir o teu ateliê? 
Não é difícil perceber que isso é uma intenção…
Eu sempre quis… houve uma altura em que isso… 
quando começaste a ir para o ateliê de Coimbra, 
eu estive praticamente com um pé fora do ateliê de 
Coimbra, ou para ir para outros gabinetes, ou para 
abrir o meu gabinete. Tive propostas nos dois sentidos, 
para ser sócio de um gabinete ou para… só que eu 
tenho um ideal de gabinete… e o ideal de gabinete é 
trabalhar com pessoas com quem tu te dás bem. Muito 
bem. Pessoas que tu podes mandar à fava, ou pessoas 
que te podem mandar à fava quando as coisas estão 
a correr mal e chamarem-te à razão… e nos dias que 
correm tu não podes abrir um gabinete com um amigo 
designer. Isso não funciona. Essa coisa de haver dois 
designers que abrem… não. O modelo do ateliê de 
Coimbra é capaz de ser, para mim, o melhor mode-
lo de gabinete. Tens um gestor e tens um designer. 
Competências diferentes… o designer não tem que 
estar preocupado com o dinheiro e o gestor não tem 
que estar preocupado com o aspeto  gráfico da coisa. 
Divide-se… eu acho que, se um dia abrisse o meu 
gabinete, e nessa altura apetecia-me mesmo sair… não 
estava satisfeito. Com a saída do [Antigo Colaborador], 
o ambiente caiu um bocado. Depois, influenciado 
também… e apercebi-me disso… influenciado pelas 
vozes de insatisfação dos meus colegas, com as vozes 
deles, mais as minhas… quer dizer, começo a juntar 
tudo e a dizer ‘não quero mesmo estar aqui’… isso ia 
acontecendo e eu ia saindo… mas depois comecei a 
ver… eu trabalho desde 2002 como freelancer. Desde 
2002, mas coletado  desde 2002/2003. Se eu ainda 
não consegui, até hoje, abrir um gabinete, o que é que 
me vai fazer, nesta situação económica em que o país 
se encontra, sair para abrir o meu gabinete, armado 
em campeão? Então, decidi que vou… vou aprender 
o máximo que puder aprender no ateliê de Coimbra, 
vou tentar tirar partido em todos os sentidos… o A.M. 
sabe que eu aprendo. Aprendo com ele, aprendo com 
o J.B., aprendo com a C.A.. Tento tirar partido dessas 
três competências diferentes do ateliê e um dia, se a 
oportunidade surgir, monto o meu gabinete. Mas não 
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estou, muito honestamente… eu quando deixei dar 
aulas este ano, decidi que me vou dedicar e vou tentar 
ser o melhor designer possível dentro do ateliê de 
Coimbra. Quero ser… se eu quiser ser conhecido, ou 
alguma coisa assim, neste momento tenho que utilizar 
outros meios. E neste caso é permanecer onde estou e 
fazer o melhor trabalho possível. Dar o meu melhor… 
porque de outra forma… o quê? Sair para ganhar 100 
euros por logotipo? Isso já eu ando a recusar há anos. 
Não estou para isso. Por isso… essa coisa de abrir o 
meu gabinete é uma incógnita… neste momento, eu 
quero é tirar o melhor partido do sítio onde estou e da 
posição que ocupo neste momento no ateliê de Coim-
bra, porque acho que é privilegiada.

(Apesar do tempo dispensado para a entrevis-
ta ter já terminado, D.S. continua a discorrer 
livremente sobre o seu quotidiano, incidindo o 
seu foco nas relações com os colegas e com o 
trabalho, o tópico mais sensível no discurso do 
designer. Opto, por isso, por continuar a gravar 
a conversa)

(…)
Aquilo que eu estou a dizer agora, disse ao A.M. e ao 
J.B., numa reunião que eles tiveram comigo. Tu pegas 
num trabalho de merda, epá mas… e então ao início, 
quando vim para cá, queria mostrar trabalho e aquilo 
podia ser uma merda… podia! O cliente não interessa, 
é daqueles trabalhos que o J.B. diz ‘epá, não quero sa-
ber nada disso!’, mas se tu tentares pegar, e fazer o teu 
melhor… epá, tudo bem, ninguém vai valorizar, mas 
tu tens aquilo para o teu portefólio. Nunca te podes 
esquecer que um designer, por muitos gabinetes onde 
trabalhe, está sempre a trabalhar para si. Tu vais… a 
R. Mq., há uns tempos para trás, dizia: ‘nos últimos 
dois anos não fiz nenhum trabalho em condições’… 
não sei se é verdade, mas ela diz que não teve nenhum 
trabalho… tem umas capas, e não sei quê… é assim, 
nas capas, ela pode fazer isso…

E esse esforço foi premiado recentemente…
Mas essas são capas mais antigas, acho eu… mas pron-
to, ela está a dizer de coisas que são posteriores a isso. 
Não foi na cena de Ílhavo, que ela teve um desabafo, e 
que eu ouvi mas nem disse que concordava ou que não 
concordava… epá, calei-me. Ouvi, algumas coisas ela 
tem razão, algumas não tem. Mas… eu acho que… ela 
dizia-me ‘tu estás com trabalhos fixes’. Epá, estou com 
trabalhos fixes, mas às vezes também apanho coisas 
sem jeito nenhum… mas faço e não digo que… e às ve-
zes até é bom, porque tu desbloqueias daquela coisa da 
criação e da responsabilidade. Fazer um powerpoint, 
fazer uma capa…é bom. Tratar imagens do ateliê de 

Coimbra, do portefólio, achas que eu gosto? Tratar 200 
imagens seguidas, cortar o livro, pôr o livro homogé-
neo… achas que isso é fixe? Não é! Mas se utilizares 
isso como pausa entre projetos  é ótimo. Eu acho é que 
as pessoas não olham para as coisas desta forma. Eu 
acho é que olham e veem … às vezes é ‘o cliente‘ ou ‘o 
tema’… e isso é que faz com que seja fixe, o trabalho. 
Não, não é… o [Professor] dizia que o Eduardo Aires 
trabalha para a Herdade do Esporão… e ele disse ‘eu 
não trabalho para a Herdade do Esporão, mas trabalho 
para uma coisa de vinhos de Viseu… não tem tanto… 
mas olha, entretenho-me e dá-me gozo… não me 
pagam tanto’… se calhar ele recebe num rótulo o que o 
[Professor] recebe em 20 rótulos… ‘mas dá-me gozo’… 
e é isso! É isso que interessa, não é? Este trabalho, é tu 
tirares estas… é cresceres, mas seres tu a puxares-te a 
esses limites. Não é tu estares a fazer as coisas dentro 
daquelas 8 horas, desligados do mundo. ‘ai, não quero 
ter nada a ver com isto quando sair daqui’… isso não 
é assim… não é. ‘Ai, e quando tu tiveres filhos vai ser 
diferente’… tenho sérias dúvidas disso. A Paula Scher 
deve ter filhos…

(sobre levar o trabalho de fim de semana)
Aqui não apanhas isso… o A.M. e o J.B. tentam 
o máximo… o A.M. protege imenso os designers. 
Podem dizer que os patrões são isto ou aquilo. Podem 
nomear uma série de coisas. Mas nunca um designer 
foi tão protegido… então em frente a um cliente… 
como é aqui. E e eu apercebi-me disso com o J.B. J.C.. 
O J.C. disse: ‘o A.M. olha para vocês como se’… ele 
protege-nos. Agora, há injustiças… eu acho que vai 
haver sempre. Acho que há pessoas ali que ganham 
bem mais que eu e que fazem 1/3 daquilo que eu faço. 
Tenho plena consciência disso, e elas também devem 
ter… agora… não é isso que me vai fazer trabalhar 
menos… epá, nem pensar. Eu estou a trabalhar para 
mim. Também…

(…) Esta coisa do Tavora… o J.B. diz que foi o 
processo mais caótico que passou até agora pelo ateliê 
de Coimbra. O J.B. disse que era impossível… o A.M. 
vira-se para mim e diz ‘não sei como é que tu estás em 
pé… ou como é que ainda não mandaste o gajo à mer-
da’…o meu colega, o Rito, que me conhece desde que 
comecei nesta área, desde 99, quando eu entrei para a 
ARCA Profissional… ele disse-me ‘não sei como é que 
estás a aguentar esta… deitares-te às 2, 3 da manhã, 
no dia a seguir às 8:30, 9h, estás cá, 7:30 estás cá’… é 
telefonemas, é materiais de divulgação, o catálogo, a 
exposição, coordenar a [Antiga Colaboradora]… por-
que eu é que fiz os layouts de tudo. É isto, é aquilo… 
não sei como é que estás a aguentar isso. E eu: ‘olha… 
eu também não. Mas sei que durante o dia, eu não con-
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seguia fazer nada… materializar… do tipo… quantas 
páginas é que paginaste hoje’? Ao fim de alguns dias 
eu só dizia ‘zero!’… O tempo que estiveste ao telefone, 
estiveste reunido com o cliente… ‘zero’… então o que 
é que eu via… ‘epá, isto tem que estar pronto naquela 
data… e o que é que aconteceu: três semanas antes, o 
J.B. liga-me a um sábado à noite… e eu estava à espera 
da Mariana (esposa)… sabes que eu e a Mariana 
somos muito parecidos… porque a Mariana trabalha 
no negócio do pai… ela é designer, mas trabalha numa 
perfumaria que fecha duas vezes por ano. E ela, como 
é filha… ela e a mãe trabalham 6 dias por semana. O 
pai, 7, às vezes… está lá! Abre, fecha… entram lá às 
9:30, 10:00 e nunca fecham antes das 20:00… a não ser 
ao domingo, que fecham às 19h… há necessidade? Se 
calhar às vezes não, mas tu vais ficar na tua mente que 
a Paloma (perfumaria), num domingo, está aberta… e 
isso gera confiança… e ela também trabalha essas ho-
ras todas… então eu estava em casa, eram 20h, 20h30, 
e ela ainda não estava em casa […] e eu estava à espera 
dela e o J.B. liga-me. Epá, era o que te estava a dizer… 
tenho uma boa relação com ele… de amigo, mesmo. E 
liga-me e diz-me: ‘o [Cliente] diz que o catálogo tem 
que estar mesmo pronto para a inauguração… o catá-
logo são 200 páginas’… pensava ele… ‘tu consegues 
paginar o catálogo’? Se o teu patrão te ligasse, fora 
de horas, para uma questão destas o que é que tu di-
zias?… eu virei-me para ele e disse-lhe… nesta altura 
ainda não estava o Hugo e não estava mais ninguém a 
trabalhar no projeto … ‘é assim, 200 páginas pagino 
na boa… 15 dias… não tenho problema nenhum em 
fazer isso em 15 dias… não vai ficar tão bem como 
estás à espera… mas fica’. — ‘OK, então vá. Eu vou 
dar a palavra e a gente faz isso’. Eu chego ao ateliê 
de Coimbra, depois do fim de semana, e a R. Mq. 
veio da montagem… não isto foi a uma 6ª feira, e no 
sábado vou para o ateliê de Coimbra… e ela chega… 
estávamos a falar, e ela estava toda insatisfeita com 
Ílhavo, e eu estava a dizer que o J.B. me tinha ligado 
e que ia agora fazer o catálogo… a reação  dela foi: 
‘epá, mas se tu disseres que sim, agora sim’… ainda 
começa a atrofiar comigo. E eu… muito honestamente, 
eu estava a falar, não estava a desabafar, não estava 
nada… estou plenamente consciente das minhas 
escolhas… nunca… […]… eu cresci nos EUA, sem o 
meu pai, e a minha mãe não tinha mão para mim… 
tive uma infância muito liberal, com muita liberda-
de… eu tenho plena consciência das minhas ações  e 
escolhas… eu não preciso que uma miúda de Lisboa 
me venha dizer… quase a tratar-me mal… e que eu é 
que aceitei o trabalho, como se isso fosse errado. Eu 
lembro-me de chegar a casa e comentar isto… o teu 
patrão liga-te… primeiro, liga-te a ti. Teoricamente, 
poderia ser qualquer um a fazer o catálogo, e ele liga-

te a ti… faz-te quase um pedido, mas deixa-te a opção 
de escolha… embora… vais dizer o quê? Sabendo que 
estás a freelancer, precisas do trabalho… pode haver 
despedimentos, e eu aí…[…] sei o que vai acontecer 
no ateliê de Coimbra pela boca do A.M.… tu ias dizer 
que não? Ainda por cima… foi o que disse ao J.B.… 
a exposição, eu fiz os layouts e passei aos outros… o 
catálogo dá-me gozo fazer…  acabou por não dar, por-
que deu aquele trabalho todo… mas fogo… desenhas 
uma fonte… não é? Fiquei super satisfeito… quantas 
são as oportunidades que eu tenho de fazer uma coisa 
dessas? Eu fico… apesar de 29 anos, já há uma série 
de anos nisto, eu reajo como um puto quando lhe dão 
um brinquedo pela primeira vez… porque eu tenho 
realmente gozo em fazer determinadas coisas. E não 
me considero um workaholic porque não considero 
que esteja a trabalhar… considero que me estou a 
divertir… […] mas eu tenho tempo para tudo. Eu vou 
surfar, vou skimmar […], dá tempo para tudo… e 
depois é aquela coisa… temos um gabinete… somos 6 
designers, temos que nos ajudar uns aos outros…

[FIM ENTREVISTA]
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Lisboa, 04 dezembro 2012
Entrevista a J.B., líder criativo do ateliê de Coimbra.
A entrevista decorre entre as 11:00 e as 13:00h, num 
café da baixa de Coimbra.

(Entrevistador explica a natureza e a estrutura 
da entrevista)

Comecemos pela relação com os designers. 
Como é que descreve a sua relação com a equipa?
Depende… depende dos designers (risos)… não tenho 
a mesma relação com todos.

E o que difere, então?
Difere… a empatia que tenho com as pessoas. Eu não 
faço esforço nenhum para ter uma relação particular 
ou igual com toda a gente. Há pessoas que eu gosto e 
há pessoas que eu não gosto. E não… não faço… não 
é bem que não goste. Há pessoas de que gosto mais e 
outras de quem gosto menos… ou com quem crio rela-
ções mais facilmente, de cumplicidade e não sei quê… 
e não… não faço grande esforço. Ajo naturalmente. 
Quero dizer… deixo isso correr. Não faço esforço 
nenhum para ter uma relação especial e pensar neles 
como… como meus colaboradores, meus funcionários 
ou não sei quê. Não faço. Também sei que essa coisa 
está facilitada porque aquilo tem uma organização, 
tem uma gestão… as relações de… (pausa longa)… os 
recursos humanos. A gestão de recursos humanos não 
é comigo (risos)… e sei que isso está assegurado. E 
portanto, eu… eu nem penso nisso.

Com a restante equipa de trabalho acaba por 
acontecer o mesmo, com os que não são desig-
ners?
Sim, acontece. Não tenho nenhuma estratégia… nem 
me preocupo muito com isso.

Será à base de empatia, portanto?
Sim… e sei que isso às vezes até pode ser complicado. 
Mas eu acho que são as pessoas têm que se habituar a 
isso, não sou eu. 

O J.B. é o líder criativo de um ateliê que, de 
certa forma, funciona em seu nome. É uma 
equipa que assina enquanto [Ateliê de Coimbra]. 
Em que medida é que o trabalho reflete  a sua 
identidade? Se é que reflete …
Eu não… eu não tinha muito bem a noção disso, até 
que… mas… alguns amigos de fora, aqui há uns tem-
pos, chamaram a atenção para isso… que achavam… 
estávamos a discutir isso e eu disse-lhes que cada um 
tem os seus projetos … e as pessoas de fora é que me 
chamaram a atenção que há uma marca, quer dizer… 

mesmo sendo trabalhos muito diferentes, com expres-
sões individuais, às vezes, que há uma marca qualquer, 
uma regra qualquer que se nota nos trabalhos todos… 
e mesmo sem se perceber muito bem o que é que é, só 
se pode atribuir à minha intervenção… quer dizer… 
se eles são todos diferentes e depois há ali coisas que 
ligam os trabalhos deles, é porque provavelmente é 
por causa da minha intervenção. E quando comecei a 
reparar um bocadinho nisso, de facto acho que é… quer 
dizer… todos eles me mostram os trabalhos e eu discuto 
os trabalhos com todos eles… e se calhar, mesmo sem 
ter essa perceção, às vezes, acabo por conduzir num de-
terminado sentido que os aproxima. Mas não… também 
não é com intenção de pôr a minha marca, de autoria… 

De manipular…
Não… Eu acho que é esta… ali há uma função quase 
de regulação… ‘epá, isto não está bem’… e, sem 
querer, estou a influenciar. Eles aliás queixam-se disso, 
às vezes… queixam-se que eu faço coisas que, por 
exemplo, não os deixo fazer a eles.

Que tipo de coisas?
Sei lá… arriscar algumas coisas. Fazer coisas no limite 
daquilo que pode ficar… pode dar asneira, não é?

Mas não os deixa fazer porque não confia?
Não. Não confio. Não… quero dizer… eu aliás digo-
lhes isso. Eu deixo fazer se eles forem saber exata-
mente  como é que aquilo se faz, quem é que se faz, 
pedirem provas… mostrarem… por exemplo, o uso de 
determinados materiais… ‘ah, metalizado, e não sei 
quê’… uma tinta que deita chispas… ‘ok, traz lá. Traz 
isso, que eu quero ver e traz um tipo que faz isso, que já 
fez, porque eu quero ver coisas que ele já fez’…

É um exercício que o J.B. também faz quando 
arrisca nesse tipo de projetos ?
Não… (risos)… mas eu arrisco muito pouco. Eu não… 
nem sempre faço esse exercício, embora às vezes faço. 
Nem sempre faço esse exercício de pedir as provas, 
e não sei quê… mas isso de saber se o tipo já fez, ver 
coisas que ele já fez, isso eu faço. E, por outro lado, 
acho que não só não arrisco muito, mas quando arrisco 
mesmo em terrenos que não… fazer uma coisa que 
nunca fiz, tenho o cuidado de fazer… quer dizer, faço, 
mas embora seja uma coisa nova vem no seguimen-
to de outras que eu já fiz e sei que aquilo é a mesma 
coisa… quer dizer… faço uso da experiência… E não 
sinto isso da parte da equipa. Já houve designers ali que 
arriscavam imenso, a experimentar materiais e não sei 
quê, e eu deixei fazer. Sempre deixei fazer. Simples-
mente porque eram assim. Agarravam no telefone, iam 
ao sítio, etc.
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Diz que não arrisca muito… porque é que não ar-
risca muito? Porque não lhe interessa e não vale 
a pena ou não é, simplesmente, da sua natureza?
Não é… de facto, não é a minha filosofia. Não é 
muito. E portanto… acho que há imensa… tenho 
sempre a sensação que há muitas coisas para fazer 
ainda… que se pode fazer muita coisa ainda dentro 
das convenções… não está de todo explorado, e acho 
que até tem mais graça, andar sempre a fazer coisas 
novas sempre no mesmo terreno, do que estar sempre 
a fazer pirotecnia… eu acho que a maior parte das 
vezes… e depois é dececionante, ao fim de algum 
tempo. É uma coisa que me interessa é uma certa 
perenidade das coisas. Talvez isso tenha a ver com 
o facto de não ser… de não ter formação em design. 
Nunca andei em escolas, e portanto nunca tive esse 
ímpeto de inovação e não sei quê. Mas não tenho em 
relação a nada. De facto, eu sou muito… sou muito 
conservador… Eu acho… eu acho que até é uma 
atitude mais revolucionária, ou mais progressista, do 
que se poderia pensar. 

Também pela altura em que vivemos?
Sim, mas… e não é só nesta altura, é neste país. 
É um país… lembro-me, há muitos anos, de uma 
conversa que tive com um amigo, que é arquiteto, so-
bre… quando começou a aparecer… quando se ficou 
a conhecer melhor, cá… o Eisenman… o descontruti-
vismo… isto deve ter sido nos anos 90, esta conversa. 
Foi já há muito tempo… e… e lembro-me… talvez 
até tenha sido a propósito dos ARX, quando come-
çaram a aparecer… e eles… ‘epá, isto é engraçado… 
o que é que achas disto’? Ele… era o João Mendes 
Ribeiro… portanto, um arquiteto … muito Escola 
do Porto, um Modernista… e… ‘Epá, o que é que 
tu achas desta… desta coisa da desconstrução na 
Arquitetura. Estes tipos parecem ter alguma piada, 
e tal’… E o J.B. diz-me assim: ‘epá, têm… agora… 
num país onde não está nada construído, vamos co-
meçar a desconstruir?’… e foi uma coisa… eu nunca 
mais me esqueci desta conversa, e foi uma conversa 
de café… Aí há uns vinte anos. E nunca mais me 
esqueci. Acho que tem muito que ver com aquilo que 
eu faço. A sensação que eu tenho… num país sem 
tradição em design… onde a maior parte das pessoas, 
mesmo os profissionais, não sabe meter uma letra ao 
lado da outra… não sabe o que é kerning… epá… 
vamos inventar o quê? Eu tive sempre muito mais um 
ímpeto para… para procurar fazer as coisas bem, nas 
regras… porque eu acho que isso não está feito. Por-
que isso não está feito. E daí às vezes alguma reação 
minha em relação a determinado tipo de inovações, 
novas linguagens… quando não se sabe o básico, 
ainda… quando o básico não está enraízado.

Acho então que há uma espécie de plano zero 
que o J.B. acha importante…?
Sim. Porque eu acho que ainda não se atingiu isso, em 
Portugal. E portanto sempre tive… nem é uma coisa 
muito refletida, mas sempre tive a intuição de trabalhar 
nessa zona… e de fazer coisas novas, fazer coisas dife-
rentes e estar sempre a experimentar, mas nessa zona. 
E eu, aliás… acho que isso é uma coisa reconhecida. 

Sente que lhe dão valor nessa perspetiva, 
portanto…
Eu, quando conheci o Artur, dos R2, convidei-o a vir 
dar aulas para cá, não os conhecia… falámos pelo tele-
fone, até, várias vezes antes de nos conhecermos e ele, 
que já tinha visto as nossas coisas… o nosso trabalho 
não tem nada a ver com o deles… nem esta filosofia 
não é nada a deles… mas uma das coisas que ele dizia 
que admirava muito no nosso trabalho e não sei quê… 
e ficou muito admirado de eu ser biólogo… que ele 
disse: ‘epá, pouca gente trabalha tão bem as coisas… 
epá, é muito bem feito… as coisas que vocês fazem são 
muito bem feitas’… e ele já tinha reparado por causa 
disso. Não é nada o género dele, mas ele ficou admira-
do como as coisas não eram sempre iguais… não têm 
um estilo, propriamente, mas tudo aquilo era muito 
bem feito… achou… sem conhecer as pessoas. ‘Quem 
são estes tipos? Fazem’… E é isso que me interessa. 
Fiquei muito contente, aliás… Fiquei mesmo muito 
contente com isso.

Há pouco o J.B. falava dos Recursos Huma-
nos, dessa parte do ateliê estar tratada… e já 
falámos da sua identidade no trabalho… Mas no 
dia a dia do ateliê, a sua personalidade afeta  o 
quotidiano do ateliê? Nas relações, nos métodos 
de trabalho… sente que há ali uma influência da 
sua parte ou, pelo contrário, o ateliê tem uma 
dinâmica independente do J.B.?
… Não sei… não, acho que independente, talvez não… 
embora, cada vez menos eu estou… Se eu não estiver, 
aquilo funciona bem. E não há assim tantas… tantas 
interações  no dia a dia. Quer dizer… se estiver mal 
disposto, não há interações … (risos)… nesse aspeto, 
afeta. Há dias em que, de facto, eu interajo muito 
mais com eles, do que noutros… mas eu acho que o 
andamento dos projetos … quer dizer, em termos do 
andamento dos projetos, não sei se influencia assim 
tanto. As tarefas estão muito distribuídas… há, de 
facto, uma organização que está para além de mim. O 
que… o que pode haver é uma série de interferências 
minhas… no sentido de ver uma coisa que ache que 
aquilo não está nada bem… não está a seguir por um 
caminho que eu desejaria e depois há assim umas 
revoluções, de vez em quando… ‘epá, não gosto nada 
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disso. Começa… podes começar outra vez, por favor… 
deita isso tudo fora’. Esse tipo de coisas, eventualmen-
te, influencia. Agora no dia a dia, no decorrer normal, 
aquilo está suficientemente organizado, e as tarefas 
distribuídas… não sou eu que distribuo as tarefas… 
quando muito às vezes não concordo com… ou tenho 
outra opinião em relação à distribuição do trabalho e 
faço chegar isso ao A.M.… ‘epá, este trabalho não é 
para este tipo. Ele não vai fazer isto bem…’

Faz essa gestão com o A.M.?
Sim. Mas em geral… até não… não interfiro.

Estando ausente do processo de gestão, o 
que é que o J.B. espera de um criativo… para o 
ateliê? Continua a ser o J.B. que gere, do ponto 
de vista criativo, aquele colaborador… o que é 
que espera?
Espero que trabalhem bem… espero que resolvam bem 
os projetos.

De forma autónoma? Que sigam aqueles deter-
minados princípios? (QUAIS)
Sim… epá, e que me surpreendam, não é? Acho que 
a parte melhor é quando me surpreendem. Quando 
ultrapassam a… quando fazem propostas que vão 
além do que eu esperava, ou… porque o interessante 
daquilo é que… desta organização… é que eu aprendo 
imenso com eles. E… eu sou um bocado preguiçoso. E 
a parte interessante daquilo, embora esteja a prejudicar 
a minha capacidade de fazer… mas a parte interes-
sante é trabalhar sobre as ideias deles. Eles levantam 
as lebres e depois eu caço-as. Nesse aspeto … a parte 
interessante daquilo é isso.

Valoriza a parte das ideias… interessa-lhe 
alguém que tenha boas ideias…
Interessa, claro. Eu acho que o que interessa ali é 
justamente isso… alguém que tenha boas ideias. E que 
venha com uma solução… muitas vezes… porque de-
pois eu ajudo a resolver. Ajudo… há situações em que 
sou eu que resolvo. Em que eles têm uma grande ideia 
e não fazem a mínima ideia de como é que vão fazer 
aquilo… como é que vão resolver aquilo. Os mais 
criativos são os mais interessantes. Os… embora seja 
útil ao ateliê ter pessoas que são sobretudo executan-
tes, e há alguns… um ou dois… mas, para mim, isso 
não interessa nada.

Não dá tanto…
Não.

Interessa-lhe também que sejam tecnicamente 
evoluídos? Isso é importante?

É, senão é uma chatice. É…é, porque senão é muito 
irritante. Quer dizer… eu até admito que isso  acon-
teça durante algum tempo. Que seja muito criativo 
e que depois tecnicamente tenha algumas deficiên-
cias. Mas se não as apurar rapidamente eu começo a 
desinteressar-me muito… começo a… não… tenho 
dificuldade em tolerar isso. Estar sempre a corrigir… 
fazem sempre os mesmos erros… Mesmo… sei lá… 
(pausa)… por exemplo, a A.B.… para já, tem alguns 
problemas de formação… e… ao fim destes anos todos 
continua a… esquece… não liga… continua a fazer 
alguns erros… quer dizer, entretanto começa a ser 
mais tolerável, porque tem outras valências e… pronto. 
Colocou-se num outro plano, que merece… mas não 
deixa de me irritar… quando tem uma cor e está…

Questões de pré-impressão? 
Pormenores desse género?
Sim… O trabalho é em quadricromia e está uma cor 
em Pantone direto … continua a fazer essas coisas… e 
eu… continua a irritar-me. E aqui há uns anos, com ela, 
irritava-me seriamente… quase todos os dias. A ponto 
de eu… de começar a ser complicado trabalhar com 
ela. Ela entretanto melhorou muito… e também fez um 
percurso noutro sentido, em que isso é… deixa isso… 
aliás, nós… se tivéssemos escala, provavelmente, ela… 
podia ter uma equipa dela… ou pelo menos não passar 
muito tempo a executar as coisas… pensar nas coisas e 
depois passar a outro. E portanto eu também já a vejo 
um bocadinho nesse plano e tolero… mas isso, a um 
nível que não seja o dela, é insuportável.

Não há mais ninguém no ateliê que identifi-
que como sendo capaz de desempenhar essa 
função, nos moldes que o J.B. está a definir? Ou 
acha que esse pode ser um passo para o futuro 
do ateliê: aumentar equipas, distribuir…?
O problema é que isso passava por um aumento do 
número de pessoas e de mudança de escala que não 
acho previsível. 

 
O J.B. já falou de um conjunto de convenções 
para o trabalho do ateliê. Consegue elencar 
alguns desses princípios que formam a filosofia 
do ateliê?
Eu acho que há coisas como a legibilidade… ou me-
lhor, a facilidade de leitura. Isso é uma coisa impor-
tantíssima. Há ali qualquer coisa que… é das coisas 
mais… é um grande falhanço quando há alguma coisa 
que fica ali no limite de se conseguir ler. Seja numa 
publicação, seja nas exposições, seja… onde falte 
clareza. Acho que essa é uma das coisas que me inte-
ressa. Aliás, seria o tema da minha tese, se a fizesse… 
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alguma vez… (risos)… acho que não faço… que era 
justamente o design gráfico como forma de clarifica-
ção. E isso acho que é um das coisas que eu acho que 
me interessa mais. E isso engloba muitas coisas. Ao 
nível técnico, disso, que eu estava a dizer: das coisas 
se lerem, se perceberem, serem claras, de não serem 
ambíguas a não ser que seja esse o propósito. E aí, 
nesse aspeto, também é claro que determinada coisa 
é ambígua… portanto, tem que ser claro que aquilo é 
ambíguo… Não é ambíguo porque está mal feito…

Não haver margem para dúvida, portanto…
E portanto… eu acho que esse é o grande…

Princípio basilar do vosso trabalho?
É… e que se perceba qual é a função, quais são os 
meios… seja do ponto de vista técnico, seja do ponto 
de vista conceptual… acho que é… essa procura de que 
as coisas sejam claras, percetíveis …

Indestrutíveis…? É esse o objetivo ?
É.

Essa clareza… se tivesse que definir o traba-
lho que fazem, seria com essa definição? No 
fundo… é nesse termo que o J.B. encontra uma 
filosofia para o trabalho de design? Não há outra 
hipótese? Há pouco falava dos R2… não o seduz 
esse tipo de abordagem?
Não. Não. Não me seduz nada. Sobretudo… quando… 
à medida que o design fica mais nas fronteiras com a 
atividade  artística… por exemplo, a ausência de pro-
grama… a ausência de cliente… que é uma coisa que 
muitos dos designers, e eu sei que até mesmo dos R2… 
talvez mais a Lizá… que o Artur… aliás, que é uma 
coisa que ela já me disse, que me confessa. Esta coisa 
de serem eles a fazerem o seu próprio programa, se 
ser autor e não sei quê… que é uma coisa que eles gos-
tam… a mim não me interessa nada. Não me interessa 
nada. Portanto… essa aproximação do design a uma 
atividade  mais artística e mais autoral não me interes-
sa nada. Não acho que seja a essa a nossa função…

E qual é essa função?
A função é responder a programas. E resolver proble-
mas. Embora esse seja visto hoje como um paradigma 
um pouco ultrapassado, não é… por exemplo… que eu 
aliás acho interessante como reflexão, por exemplo… 
da Paola Antonelli, daquela coisa dos… ou daqueles 
tipos ingleses… que ela usa… do Talk to me… não… 
o Antony Dunne e a Fiona Raby… em que substituem 
o problem-solver e passa a… portanto o design deixa 
de resolver problemas e passa a criar problemas… a 
colocar problemas. E eu acho isso muito interessante, 

do ponto de vista conceptual. E esse novo papel dos 
designers pode ser muito interessante, mas… e até me 
interessa, ir um pouco nesse sentido, mas não é na práti-
ca diária do ateliê, e não é na situação e com os clientes 
que nós temos. Não é na realidade diária do ateliê. Acho 
que é um sentido que se deve ter em conta…

Sobretudo numa perspetiva  teórica?
A pôr em prática, eventualmente… acho que é uma 
coisa que não se deve perder de vista, agora… portan-
to, eu não tenho nesse aspeto  uma atitude empeder-
nida… dizer ‘não, o design é isto’… e fechou ali… 
antes pelo contrário. Acho que a forma de pensar e a 
forma de trabalhar dos designers pode ser utilizada em 
muitas outras áreas. Quer dizer… a questão do que se 
passa hoje em algumas empresas dos Estados Unidos 
de se substituir os departamentos de marketing… ou 
os marketeers por designers, acho que é uma coisa 
fantástica e acho que deve ser uma coisa que deve ser 
observada, porque… é uma coisa que eu aliás já há 
muitos anos que acho. Nós pensamos muito melhor do 
que os marketeers, até para vender mais… e portan-
to já há  muitos anos que tenho essa ideia de que os 
designers podem fazer muito mais do que resolver 
problemas de design… mas… na prática diária do 
ateliê, e num país como Portugal, onde mais uma vez, 
quer dizer… as coisas não estão nada consolidadas, 
trabalhar noutro sentido é trabalhar nas margens. E 
a mim não me interessa trabalhar nas margens. De 
facto não é esse o meu papel. Pode ser outro, mas não 
é esse. E sobretudo nessas margens que tocam com a 
atividade  artística, então não me interessa nada.

O J.B. costuma refletir  acerca do que é um líder 
ideal para o ateliê? Sobre o que poderá ser um 
ideal, ou os ideiais para um líder do ateliê?
Não. (risos)… não. Não sou… sou demasiado irres-
ponsável para fazer isso. Sou, quer dizer… tenho 
naturalmente uma atitude muito mais intuitiva… que 
às vezes causa problemas à volta, não é? Porque as 
pessoas têm que lidar comigo e com as minhas mu-
danças de humor. Mas… pronto. Não há nada a fazer.

E não há um reflexão do tipo ‘não devia fazer 
isto’… ou o J.B. vai-se apercebendo que repete 
os mesmos erros? É um bocado isso?
É… é um bocado isso. A minha ex-mulher diz que eu nun-
ca cresci… e aí eu acho que ela tem um bocado de razão…
 
Isso poderá também funcionar como motivação 
do grupo? Mesmo sendo um erro… pode funcio-
nar como uma parte inspiradora do processo ou 
acha que essa é uma visão mais romântica?
Não… se calhar, sim. Eu acho que… o que eu sinto 
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e não faço esforço nenhum para mudar porque… eu 
considero que embora seja… por exemplo, à parte de 
personalidades como o A.M., que é muito… control 
freak… às vezes tem muitas dificuldades, mesmo ao 
fim destes anos todos, em lidar com esta minha manei-
ra de ser. Mas… eu, ao mesmo tempo, acho que isso in-
troduz uma instabilidade dinâmica… quer dizer… esta 
coisa de eles não saberem muito bem o que é que eu…

Imprevisiblidade?
Sim, exatamente. Eu acho que isso pode ser interessan-
te. Pelo menos não adormecem… 

Que dificuldades principais encontra enquanto 
líder criativo? Já falou das suas lacunas, e da 
irritabilidade com os criativos… há mais alguma 
dificuldade?
Não… não me estou a lembrar de nada…

Há pouco falávamos de autoria… alguns dos 
designers terão esse lado autoral mais apura-
do… torna-se difícil ‘desmantelar’ isso dentro 
do ateliê?
Não… e aliás, quando… lá está, se eles tiverem isso 
muito bem resolvido… por exemplo, os trabalhos da… 
falando até de designers que já não estão lá… por 
exemplo, a [Antiga Colaboradora]… o trabalho da [An-
tiga Colaboradora] era muito autoral. Os trabalhos da 
[Antiga Colaboradora] eram muito marcados. Como ela 
resolvia bem, assumia bem as coisas, fazia essa coisa 
de procurar que aquilo saísse bem, e ia… isso nunca 
constituiu problema nenhum para mim…

Portanto, o ateliê como um espaço fomentador 
da própria identidade de outros…
Sim, exatamente… Isso não me preocupa nada. Ago-
ra… tem é que ser uma coisa perfeitamente assumida e 
levada até… 

Defendida com unhas e dentes?
Exatamente.

Como é que avalia o sucesso de um trabalho? O 
que é identifica num trabalho para distinguir o 
que correu bem do que correu mal? Há instru-
mentos que utiliza?
Não… não há nenhum instrumento que utilizo sempre. 
Depende um bocado dos trabalhos. Para já, uma apre-
ciação… olhar para aquilo e ver se está bem. Às vezes 
pode não correr bem, do ponto de vista do cliente, 
e eu achar que está bem e que fizemos tudo certo…
que de alguma forma ou não foi compreendido ou nós 
não conseguimos que não fosse compreendido. Não 
tenho nada a ideia de que os clientes são burros, bem 

pelo contrário… acho que os melhores trabalhos que 
nós fizemos devem muito aos clientes, a determinados 
clientes… e… agora… de facto, há projetos  em que a 
insatisfação do cliente nos dá que pensar. E portanto… 
não tenho nada a ideia… embora isso possa acontecer, 
como estava a dizer… nós estarmos perfeitamente sa-
tisfeitos, embora do ponto de vista dos clientes, ou do 
público, não tenha resultado… mas também acontece 
o contrário…

Vocês ficarem insatisfeitos…?
Ficarmos insatisfeitos com a falta de impacto posi-
tivo… ‘não resultou, o cliente não está satisfeito, em 
termos do público aquilo também não resultou’… e… 
isso faz que pensar. dá que olhar e muitas vezes… de 
facto aquilo não está bem. ‘Houve alguma coisa que 
falhou… de facto isto não está bem, lemos mal a coisa. 
Houve alguma coisa que falhou…

Interpretei que o J.B. sentia alguma frustração, 
quando me falava que um dado cliente teve um 
trabalho vosso e ficou plenamente satisfeito… 
ou seja, todas as partes envolvidas ficarem 
satisfeitas com o vosso trabalho, menos o ateliê. 
Isso também acontece?
Sim, isso também acontece. Porque eles estão satisfei-
tos… nós aliás tivemos essa conversa… eles dizerem-
me ‘epá, as condições são estas… não conseguimos 
mudar as condições… e temos que trabalhar com estas 
condições e eles estão satisfeitos com as coisas que 
vão fazendo com as condições que têm. Isso é verdade. 
Com as condições que têm, têm feito um trabalho 
notável. E eu disse… e portanto, pergunta-me: ‘estás 
dentro, ou estás fora? As condições são estas. Não te 
posso prometer outras’. E eu disse: ‘não, obviamente 
que estou dentro… é um trabalho que me interessa 
muito e estou muito grato por pertencer àquela equi-
pa’… sobre todos os pontos de vista… um trabalho 
regular… com um nível bom, a trabalhar com pessoas 
cultas… os objetos … os temas são ótimos … portanto, 
‘estou obviamente dentro’, disse-lhe… ‘estou dentro, 
mas vou continuar a dizer que as condições são más. 
E direi sempre, para a gente não se esquecer’… Para 
não nos convencermos… Mesmo que elas não mudem, 
eu vou continuar a dizer… enquanto forem más, eu 
vou sempre continuar a dizer… ‘olha, isto foi feito… 
epá, está porreiro, mas as condições foram más’. Para 
a gente não se convencer que aquilo… ‘pronto, são 
estas… não vale a pena mudar, estamos a trabalhar tão 
bem nestas condições…’

Mas esse espírito acaba por ficar?
Acaba por ficar. E isso é perigoso. Nesse aspeto, conti-
nuamos a dizer que as condições não são boas.
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Vamos falar um pouco dos primeiros tempos do 
ateliê. Que memórias é que o J.B. tem desses 
tempos? Como é que era?
Para já, era… o tipo de dedicação era completamente… 
não era maior, mas era completamente diferente, era 
uma coisa… eu lembro-me de uma coisa que era nor-
mal era estarmos todos os dias no ateliê até às oito da 
noite, jantarmos e voltar… quer dizer, viviamos alí… 
o A.M. era solteiro… a [Antiga sócia] também… eu 
tinha família, mas também… parava pouco em casa… 
aliás depois acabei por me divorciar… dois anos depois 
de criar o ateliê de Coimbra, divorciei-me… porque 
aquilo era uma coisa full time… passávamos ali noites 
inteiras…

E sente que isso era mais apaixonante ou, olhan-
do para trás, entende que esse também não era 
o caminho correto ?
Não, esse não o caminho, claramente… Isso não podia 
durar muitos anos… agora… era apaixonante. É um 
período interessante… mas não podia ser sempre assim.

O que o motiva a criar o ateliê? Alguma vontade 
particular?
Não, quer dizer… acabámos por criar, pelas circuns-
tâncias… havia a necessidade de organizar um trabalho 
que já fazíamos…

No fundo, já havia uma estrutura e uma organiza-
ção informal que dava conta desses projetos …
Sim… e a determinada altura achámos que era mais 
útil oficializarmos isso. Mas partiu de muita… da ideia 
de… era quase tornar físico aquela coisa… de haver 
um sítio.

Não tinham nenhuma referência de outros 
ateliês que pudesse funcionar como elemento 
inspirador…? Alguma empresa que vos fizesse 
sentir que queriam ter algo àquela imagem?
Não, até porque nós não tínhamos nenhum conheci-
mento disso. Nenhum. E durante para aí 5 ou 6 anos nós 
não…  eu entrei pela primeira vez num ateliê de design 
quando o ateliê de Coimbra já tinha 6 anos… nunca ti-
nha entrado. E não tivemos sequer nenhuma vontade de 
conhecer a área. E foi uma coisa… não sei se é bem… 
começou por não ser intencional… nós até… portanto, a 
associação da Maria tem que ver com isso… ‘ah, é uma 
pessoa da área e tal… conhece a área’… era uma das 
coisas em que ela até poderia ser útil… 

O J.B. era biólogo… acabava por estar mais 
afastado…
Sim, completamente. Não percebia nada como é 
que funcionava essa área, não conhecia ninguém. E 

achava… a [Antiga sócia], que trabalhou connosco 
num projeto, dessas coisas que eu e o A.M. já íamos 
fazendo, havia um que nós já não tínhamos tempo 
para fazer, mas que era uma pena estar a desperdi-
çar aquela encomenda… e então ele lembrou-se de 
uma… irmã de um amigo, que trabalhava naquelas 
áreas… era uma coisa multimédia, um cd-rom… 
falou com ela, perguntou-lhe quanto é que ela leva-
va… fez um orçamento, que achámos perfeitamente 
aceitável… quer dizer, era 50% do valor que íamos 
receber, portanto… porreiro. Fez tudo… e veio daí… 
e quando pensámos fazer o ateliê pensámos ‘epá, a 
[Antiga sócia]… pelo menos há uma ligação a esta 
área, conhece melhor esta área’… e trabalha bem… 
também era uma potencial… parecia-nos, na altura, 
uma potencial concorrente, que não era… mas, na 
altura pensámos: ‘esta tipa aqui, era melhor estar a 
trabalhar connosco… aqui em Coimbra e tal’… por 
acaso era uma ideia errada. Por acaso, fez dois ou 
três trabalhos, naquela altura, que não se repetiram, 
e nós pensámos… também foi uma das razões… 
‘se calhar era melhor convidarmos esta tipa’… mas 
depois percebemos que ou que o que ela conhecia… 
quer dizer, houve muitas coisas que aprendemos 
com ela, até mais do ponto de vista da bibliografia… 
eu acho que ela, para mim, trouxe sobretudo isso… 
conhecimento sobre a bibliografia. ‘Epá, tu tens que 
ver este livro, e este e aquele’… isso é importante, 
porque senão não chegava lá…

E é aí que vai buscar essas regras de que falava? 
Esses princípios? 
É… e depois vou buscar tudo o resto… de conhecer 
essas coisas todas. Portanto, ela aí levou-me para 
as coisas certas. Eu lembro-me que, na altura, eu 
assinava a graphis, tudo bem… era a única referên-
cia assim, mas quero dizer… não conhecia a Eye… 
a diferença é esta. A [Antiga sócia] apresenta-me 
a Eye… e depois eu pego… e depois, rapidamente 
percebemos… portanto, aí é muito útil… mas depois, 
em termos de conhecer a área do design, percebemos 
que não interessava nada. Percebemos que não só… 
a área em portugal não interessava. Não era uma 
referência… não era por aí… como não eram… nem 
os métodos, nem a organização, nem a visão… do 
design… não… e também percebemos que ela não 
conhecia assim tanto como isso… uma das coisas… 
primeiro é isso. Ela era professora e não designer… 
era professora de design, que é uma coisa um bocado 
diferente. Mas depois… o pouco que ela conhecia… 
ou o que ela conhecia, e que nos apresentou, do 
panorama nacional do design, pura e simplesmen-
te não nos interessou… e nós… fechámos isso, as 
relações…
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Com uma comunidade, de certa forma?
Com… com uma suposta comunidade, que nós não 
chegámos a conhecer… parece que há para aí uma 
comunidade de design, mas que não interessa nada… 
já percebemos que não interessa. E começámos a 
procurar referências cada vez mais… tentar procurar 
referências, fora… e aí… assinámos logo não sei quan-
tas revistas, começámos a comprar livros… a procurar 
saber o que é que se passava… e aí começámos a en-
contrar referências muito interessantes… ‘isto sim, isto 
tem graça’… e começaram a ser esses os modelos.

Para além dos ritmos com que se envolviam nos 
projetos, de ficar até largas horas, o que é que 
o J.B. sente que é diferente hoje desse início 
de atividade ? O que é que mudou na prática em 
design?
Epá… mudou… temos uma outra experiência, desde 
logo… nós… tínhamos… embora achássemos que 
eramos capazes de fazer as coisas, havia determina-
das áreas onde nós tínhamos muitas dificuldades em 
desenvolver… onde sentíamos que tínhamos muita 
dificuldade de resposta. Portanto, isso é uma grande di-
ferença. Hoje em dia, podemos fazer qualquer projeto. 
Acho eu…

Na área da comunicação visual, sentem isso?
Claro… e em diferentes áreas. Podemos pegar num 
projeto  que envolva diferentes competências… temos 
também uma rede de parceiros e de possíveis colabo-
radores, hoje, muito mais alargada… nós aí estávamos 
muito mais limitados… e aqui em Coimbra, então… 
muito limitados. Havia certas coisas que nós até tínha-
mos vontade de pegar e recusámos muita coisa… ‘epá, 
não nos vamos meter nisto porque vai dar asneira…
não vamos ser capazes de responder. Não vamos ter 
capacidade’… depois também… a própria área mudou 
muito. No princípio… as coisas… a maior parte dos 
trabalhos… usavam tecnologias que nós domináva-
mos bem, que tínhamos capacidade de reposta aqui, 
mesmo em termos de produção… coisa que, hoje em 
dia, mudou muito… fazíamos livros e coisas impressas 
em papel. Ou pouco mais. E isso hoje é bem, bem dife-
rente… mesmo trabalhando para museus, na área das 
exposições, naquela altura, fazia-se tudo… era muito 
mais artesanal.

Faziam talvez mais a brochura, o livro, o catálo-
go… e hoje pedem-vos outro tipo de trabalhos?
Sim e era outra escala… A escala também mudou 
muito. Não vejo que nós na altura pudéssemos… nos 
primeiros tempos não, com certeza… fazer estas… 
como a renovação do Museu Nacional Macha-
do de Castro… lembro-me de fazer exposições lá, 

mas… por acaso nós fizemos a reabertura daquilo… na 
altura… esta já é a segunda reabertura do Museu que 
fazemos… mas era de facto tudo muito mais artesanal.

Que imagem é que o J.B. sente que as pessoas 
têm do ateliê?Aos olhos do público, dos de-
signers… mesmo de outras pessoas que não 
diretamente  ligadas ao design… que imagem é 
que sente que as pessoas têm?
… Ergh… Não sei muito bem… mas… eu aliás fico 
sempre… ultimamente tenho percebido que o ateliê é 
muito considerado. E é considerado… que é posto num 
plano diferente dos outros, aqui… quer da parte de 
estudantes que… e apercebi-me disso há relativamente 
pouco tempo. E até fiquei surpreendido… Estudantes 
que nem mandam o currículo para o ateliê de Coimbra 
porque acham que é um bocadinho inatingível, que é 
demais para eles… clientes que também não vêm ter 
connosco… ‘epá, vocês é outra cena, é outra escola’… 
e isto… nem sequer tinha muito a ideia disso… e de-
pois… também mesmo em relação à opinião que têm 
em relação à qualidade do trabalho, que eu também 
não tinha ideia, mas também tenho percebido que as 
pessoas também têm muito em consideração. Acho 
que o ateliê tem melhor imagem do que aquela que eu 
pensava.

E é uma imagem que acha que corresponde à 
realidade ou pensa que é algo que está mais 
distante?
Eu acho que… eu tenho alguma dificuldade em perce-
ber se corresponde à realidade ou não. Eu tendo a ver 
isso pelos sinais exteriores. Por exemplo… e mesmo… 
é mesmo genuíno que, este ano, com as 3 distinções 
da aiga, ainda continuam um bocado inexplicáveis, 
para mim… são mesmo surpreendentes… não é? E é 
mesmo… nos anos anteriores… ok, ter um… acho que 
é possível… acho que é possível o ateliê de Coimbra 
conseguir atingir uma coisa daquelas, embora seja 
extraordinário…  eu acho que é extraordinário. Mas 
pronto, é aceitável… agora ter, nestas condições deste 
ano, com um Júri com 35 membros, com não sei quan-
tos milhares de submissões… 3.000 ou não sei quê… 
ter 3 distinções em 50… quando há propostas do 
próprio Júri, etc… eu nunca… ainda continua a ser um 
mistério. Mas ao mesmo tempo, ainda penso… ‘epá, 
se isto acontece’… se calhar… epá, quem sou eu para 
contradizer… (risos)… estes sinais são um bocado… 
aliás, estes concursos servem-nos para isto. Nós come-
çámos a concorrer a estas coisas essencialmente por 
causa disso, para testar a qualidade do trabalho num 
fórum mais alargado do que propriamente a opinião 
dos clientes, e dos pares e da opinião em Portugal… e 
eu tenho tendência para avaliar isso em função destes 
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sinais exteriores. E portanto, acho que a imagem que 
há do ateliê… se corresponde à realidade? Acho que 
sim. Quer dizer… é autêntico, e portanto, acho que 
corresponde à realidade… acho que aquilo funciona 
bem assim.

A minha questão também vinha no sentido do 
rigor e de um… não lhe chamaria sobranceria… 
mas acaba por vos situar num patamar mais 
elevado que acaba por ser reconhecido pela 
comunidade que vos é próxima, como disse… 
quer queiramos quer não…
Sim… Eu nunca estou satisfeito… de facto… poderia 
dar a ideia de que eu estou satisfeito. ‘Nós somos im-
pecáveis, fazemos umas coisas impecáveis’… não, não 
estou nada satisfeito… aliás, eu nunca estou satisfeito 
com as coisas. Fico sempre surpreendido com… para 
já, olhamos sempre para tipos melhores. Para tipos 
que eu acho que são melhores do que nós. Não olho 
para os outros… não é? Eu, tipo… até acho que é uma 
atitude mais exagerada de desprezo… ‘ah, isso não 
vale nada’… e nunca mais olho. Não me interessa. 
Portanto… a minha… isso é uma coisa que fui sempre 
assim: sempre a comparar com os tipos melhores e a 
achar que nunca serei como eles. E portanto… eu acho 
que isso acaba por funcionar, no sentido… quase invo-
luntariamente, de estar sempre à procura de melhorar.

Que meios é que o J.B. considera mais impor-
tantes, hoje, para divulgar o trabalho do ateliê? 
Os prémios também acabam por funcionar como 
elementos para isso… são meios importantes?
Sim… a razão porque nós concorremos a essas coisas 
é para testar. Essa é a principal razão. Não é tanto para 
divulgar o trabalho do ateliê, é mesmo… a principal ra-
zão é para perceber se estamos no bom caminho… e… 
eu acho que alguns… há alguns que eu acho que seria 
fácil ganhar e até podiam ter efeito… não concorremos. 

Prémios que eventualmente pudessem fun-
cionar melhor como divulgadores do vosso 
trabalho?
Sim, quer dizer… uns que nós… este ano era porreiro 
termos uns prémios para pôr isso na imprensa e não 
sei quê… e se concorrermos a determinados certames 
temos quase a certeza de que o nosso trabalho será 
escolhido. E isso não é razão para concorrer. Até antes 
pelo contrário. ‘epá, já sabia que ia ganhar’… ‘que 
chatice’… ‘epá, isso ganho de certeza’… no princípio, 
tudo bem. Eu lembro-me por exemplo quando foi dos 
Red Dot. Nós nunca tínhamos concorrido e até foi o 
Artur, dos R2, que viu o WeltLiteratur e que nos 
disse ‘epá, vocês não concorrem? Tu, se concorreres 
com isso, ganhas o Red Dot de certeza absoluta’… 

mandámos e ganhámos logo 2… no princípio, isso 
foi interessante, até para dar algum ânimo… um gajo 
começa a concorrer e só perde, e nunca é escolhido 
para nada… e portanto essa coisa, quase essa garantia 
do Artur dizer ‘epá, de certeza’… isso foi motivador… 
‘vamos concorrer que o Artur diz que ganhamos de 
certeza’… agora, hoje em dia já não. Hoje em dia essa 
razão é quase razão para não concorrermos. Isso já é 
tentar tirar…

Mas há algum meio que considerem mais impor-
tante para divulgar o trabalho do ateliê? É uma 
preocupação vossa, ter… publicar nas redes 
sociais, no site…?
Sim. Agora é… durante muito tempo não foi. Nós 
não tivemos site durante 10 anos, ou sei lá o que 
foi… (risos)… não sei se foi 10, mas pelo menos para 
aí 8 foi… nunca mais fazíamos um site, uma coisa 
desesperante. Temos um site há pouquíssimo tempo, 
comparativamente aos anos do ateliê. E depois 
começámos por ter um que nem sequer era actuali-
zável frequentemente. Mas agora sim, achamos que 
é muito importante. Passou a ser muito importante 
porque passámos também a estar sobre… quer dizer, 
o próprio facto de termos começou a ser… a revelar 
que era importante ter. Porque sentimos que estamos 
mais sob observação. Temos logo reação, por exem-
plo, no facebook… temos uma constante… como é 
que se diz?

Rede de visitas?
Exatamente. E agora também não se pode defraudar 
essas expectativas.

Vamos falar das condições físicas do ateliê, do 
espaço. Quais são as principais preocupações 
físicas do ateliê, a este nível? Do ponto de vista 
do conforto, da acústica… o que entende que é 
prioritário?
Eu acho que tem que ser confortável… e tem que 
ser um sítio onde as pessoas gostem de estar. Isso 
foi sempre uma… foi desde logo uma preocupação. 
Desde o princípio. Tivemos um pequeno período 
em que estivemos assim numas instalações mais ou 
menos provisórias, mas era uma preocupação minha 
ter umas instalações que fossem de alguma forma… 
um sítio que eu gostasse de sair de casa e ir para lá 
trabalhar. Isso é muito importante para mim. O sítio 
onde estamos sempre foi importante. E nesta… com 
esta, procurei sobretudo que tivesse isso, que fosse um 
sítio agradável para estar, que eu goste… eu, se não for 
um sítio que não me atraia de alguma forma, não vou. 
Deixo de ir… nem lá apareço. Não consigo sair de 
casa para ir para um sítio pior. 
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Ao nível da tecnologia também há essa preocu-
pação?
Sim, na tecnologia também… quer dizer… nós, sempre 
tivemos o investimento relativamente grande e regular 
na renovação dos computadores. Quer dizer… não há 
ninguém ali com computadores obsoletos, ou… nunca 
houve ‘epá, há uma coisa que nós precisávamos de ter 
e não temos, que nunca tivemos’… Isso não há, isso 
não existe. Há alguém que diz: ‘eu gostava de ter uma 
impressora não sei quê’… compra-se. Não sinto… acho 
que nunca senti falta de nada, no ateliê de Coimbra. 
E eu acho que os designers também não podem dizer 
isso. É evidente que se pode sempre dizer ‘epá’… quer 
dizer, tudo o que eu pudesse dizer são coisas… se me 
puder a pensar no que é que podíamos ter também… 
agora, do que é preciso, nunca… acho que nunca faltou 
nada. Tenho impressão que nunca faltou nada.

Há pouco falava da bibliografia e da importância 
que teve no início de atividade … A biblioteca do 
ateliê é extensa… ela é utilizada?
Eu acho que menos do que seria desejável. Eu… eu 
utilizo. Eu de facto utilizo. Aliás, neste momento, 
pelo menos metade dos livros deve estar em minha 
casa… (risos)… não está metade, mas está um terço, à 
vontade. E as revistas, por exemplo, mesmo que não me 
demore muito nos artigos todos, mas não há revista em 
que não passe nos artigos todos e não leia 1 ou 2 arti-
gos… e sinto-me muito… se a revista não chega, sinto 
muita falta… dessa atualização  e tal, de ir sabendo o 
que é que se faz lá fora… uma preocupação que não 
tenho relativamente a Portugal. Não me interessa nada 
do que é que se está a fazer ou do que é que não se está 
a fazer… pfff… ligo pouquíssimo.

E os criativos veem  isso da mesma forma?
Acho que depende um bocadinho deles… Alguns são 
mais atentos ao que se passa cá, mas em geral, o que 
é incentivado, e eu acho que eles acabam por ir um 
pouco nesse sentido… e usando… hoje em dia, então… 
usando a net e não sei quê, eles andam sempre também 
muito mais lá por fora do que por cá. As trocas de links 
que há são sempre de coisas ‘ah, já viste o que foi feito 
pelos GTF (Graphic Thought Facility) ou por este’… a 
utilização dos livros, eu acho que não é… agora, eles 
recorrem mediante necessidades? Sim. De repente… 
quando precisam de saber não sei o quê, ou há alguma 
coisa qualquer que não sabe muito bem resolver e vão 
aos livros. E o facto de haverem ali livros…

É um recurso…
É. É. Os livros são um recurso. Não me parece que 
haja é uma prática de leitura de estar sempre uns livros 
requisitados, de levar para casa…

Isso já não acontece?
Não, acho que não acontece muito. Também, alguns 
deles têm os seus próprios livros. Compram os seus 
livros de design e sei que têm os seus próprios livros 
em casa. Também pode ser um bocado por causa disso. 

Como é que é a relação do J.B. com a tecnologia?
Acho que é uma relação de utilizador… não…

Mas fascina-o ou tem algum conflito particular? 
Cansa-o…?
Não, não me cansa. Acho que é indispensável… e não 
posso passar sem ser…

Não é uma pessoa que se afasta disso, portanto? 
Não. Há certas coisas que… quer dizer, não vou 
aprender Processing. Já não… isso já não me apetece. 
Mas gosto e acho que tenho que saber mais ou menos 
quais é que são as potencialidades daquilo ou, pelo 
menos… tenho uma vaga ideia do que é que se pode 
fazer com as coisas, e depois testo muitas vezes essas 
ideias com eles, os que sabem mexer. Por exemplo, 
neste caso da programação, a Ana (Soares)… eu digo 
‘olha lá, fazer não sei o quê… isso com Processing 
faz-se, não é?’… e ela diz sim ou não. Na maior parte 
das vezes é claro que faz… Claro que faz e é sim-
ples… (risos)… muitas vezes a resposta até é essa. 
Portanto, eu também não consigo ser muito exigen-
te… Porque não sei os limites daquilo e fico sempre 
aquém… mas tenho tentado perceber isso. Agora, 
como utilizador, é completamente indispensável… 
já não me vejo sem… quer dizer, se o iPad se avariar 
vou já comprar outro. Completamente. E o computa-
dor, então… nem pensar. Não ter computador, não ter 
net… isso é indispensável.

Já falámos do espaço e do ambiente físico, mas 
no que respeita as áreas de trabalho, costumam 
refletir  sobre a sua organização? Ou falam da 
sua disposição?
Não. Que aliás é curioso, porque é uma coisa que eu 
faço em casa. Embora também agora menos… mas eu 
não… tenho alguma tendência para de vez em quando 
mudar e reformular… estou a pensar fazer isso, por 
exemplo, no escritório lá de casa. Estou completamen-
te cansado daquela vista e já não consigo… deixo de 
conseguir trabalhar, porque criei rotinas àquilo e… por 
exemplo, uma das coisas pelas quais eu acho que não 
consigo escrever a tese, é porque isso não fazia parte 
das rotinas do meu escritório em casa, da forma como 
aquilo está organizado. E já percebi que não começo 
a escrever se não mudar o escritório, para ser uma 
outra coisa… uma fase nova. Onde encaixa essa fase 
de escrever uma tese, que não era uma prática. Isso em 
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casa acontece-me. Aqui, não tenho muita necessidade 
de mudar…

Nem é algo que o grupo sugira ou algo sobre o 
que reflitam ?
Acho que não. Mas acho que não porque não se atre-
vem… (risos)… nisso fui sempre muito autoritário. Em 
todos os escritórios onde estivemos fui eu que decidi 
como é que ficava e acabou. Porque normalmente 
tenho uma ideia muito determinada sobre… quero 
dizer, demoro a chegar lá. Experimento, faço plantas, 
mudo… depois lá mesmo no sítio também… ‘isto não 
está bem e não sei o quê’… mas depois quando chego a 
uma solução, mantenho. E imponho.

É viável trabalhar com designers a partir de 
casa? Reparo que há uma série de colaborado-
res com os quais trabalham à distância…
Sim.

E não sente diferenças?
Não… não há… quer dizer… Há algumas coisas que 
prefiro falar com eles pessoalmente do que estar… 
também porque sou muito preguiçoso. Prefiro falar do 
que estar a responder a mails… isso é uma seca… Eu 
acho que prejudica um bocadinho o trabalho, porque 
eu acabo por ser menos exigente nestas coisas… 

À distância?
À distância, sim… e também depende um pouco das 
pessoas. Sobretudo se as pessoas responderem bem 
e com eficácia, eu sou menos exigente. ‘Aquilo está 
controlado’ e tal…

E depois falha no final…?
E às vezes falha. Às vezes falha. Por exemplo, este 
catálogo… a [Colaboradora Freelance]… eu fiz o 
modelo. Ela subverteu o modelo. Eu percebi que ela 
estava com vontade de fazer uma coisa mais dela e não 
sei quê… está uma merda. Não só está mal impres-
so como está mal. Tem umas margens minúsculas, 
não se lê, para o texto é preciso estar a abrir assim o 
catálogo… é assimétrico, portanto são as duas páginas 
iguais, que é uma coisa que me irrita… que eu nunca 
faria. Mas foi precisamente por estar à distância… 
ela estar a fazer aquilo em duas semanas. Fazer com 
uma velocidade impressionante… não sou capaz de a 
chamar a atenção.

Mas a distância aí foi um fator ? 
Foi. Eu acho que ela, se estivesse aqui, dizia-lhe ‘epá, 
não, oh [Colaboradora Freelance]… imprime lá’. Vía-
mos ali, em papel… ‘não’… à distância, esta coisa de 
ver em PDFs e não sei quê… há muita coisa que vai.

É pouco tangível, será isso? 
É. É muito mais fácil responder aos mails por ‘ok.’ 
do que estar ali a pensar ‘e agora, como é que eu vou 
responder a este tipo?’… portanto, há muita coisa que 
passa nesse trabalho à distância mais facilmente do 
que é feito aqui… também, em geral… se a gente deu o 
trabalho a um freelancer, que o está a fazer à distância, 
também é porque a importância já é relativa. Se for 
assim vital, não está.

É feito ali?
Pois. Por exemplo, esta exposição do Museu de Arte 
Antiga é importante, epá mas as condições em que eles 
a puseram, eu… pronto… desligo. ‘epá, ok…então faz 
a [Colaboradora Freelance], trata lá com eles’… A [Co-
laboradora Freelance] mandava-me coisas e eu ’epá, 
vê com eles. Eles que escolham’… quer dizer, aquilo já 
não é tempo para fazer as coisas, as condições já não 
são… e eu não me vou chatear. Lá está, é a tal coisa… 
há umas determinantes, que condicionam o trabalho, 
que o põem num determinado nível que eu não me vou 
matar por causa disso. Não me vou estar-me a irritar 
por uma coisa que eu não vou conseguir mudar… o 
tempo vai ser pouco, eles vão opinar, não há tempo 
para discutir com eles e para desfazer as opiniões de-
les… e pronto, eu aceito. É só garantir que aquilo não 
seja uma coisa aberrante… agora, já sei que não vai ser 
uma referência. Mas isso é, à partida… já sei. Isso já 
não faço, estar-me a matar a tentar…

Controlar todas as etapas do trabalho…?   
Nesses trabalhos. Em que não há espaço para isso, 
não há condições para isso, a não ser com um esforço 
maluco, que era eu andar para cima e para baixo, 
para Lisboa… não, isso já não faço. Epá… faço, 
pronto, vai ficar bem… depois passa. Eu nisso estou 
muito mais relaxado do que antes. Não tenho nada 
angústias com isso.

O J.B. tem vindo a apontar uma série de caracte-
rísticas dos clientes, em alguns episódios, e eu 
vou concluir a entrevista com esse bloco mais 
específico. Como é que o J.B. caracteriza os 
clientes do ateliê?
Ah, são muito diversos… não sei se… Eu, aliás, há 
muitos que nem conheço. Isso também é uma coisa que 
mudou um bocado. Eu não conheço os clientes todos. 
Há clientes que eu nunca vi. E nem sequer conheço a 
área deles, de atividade … há ali uma gama de clientes 
no ateliê, hoje, que eu não… que me é completamente 
desconhecido… aí há até uma divisão. Nunca tinha 
pensado nisso. Mas de facto há uma divisão entre 
os projetos  que eu acompanho, conheço os clientes, 
que me interessa mesmo… e depois há uns outros em 
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que, de facto, a minha intervenção não é praticamente 
nenhuma. Eu ainda ontem me aconteceu isso. A A.S. 
estava a trabalhar numa identidade que eu nunca tinha 
ouvido falar daquele projeto … veio-me mostrar e isto 
são normalmente coisas mais na área mais tecnológica. 
Portanto… há ali uma área mais dirigida até, mesmo 
do ponto de vista da gestão de projeto, pelo J.C., mais 
até que pelo próprio A.M., que tem a ver com soluções 
mais… ou web… em geral, têm mais a ver com isso. 
Ou interfaces… que me escapam um bocado. E por-
tanto, há alguns clientes que eu desconheço… Agora, 
tentar ver uma coisa em geral.

Não terá que ser em geral. Pode ser uma carac-
terística de um determinado cliente, mas que 
identifiquem no trabalho que acabam por desen-
volver convosco… 
Quer dizer… Eu acho que… embora tenha havido ou-
tros, eu acho que se aguentam os clientes que tenham 
algum interesse no investimento em design.

E que, de um modo geral, valorizem desde logo o 
vosso trabalho?
Sim. Nós também procuramos isso. Sempre procu-
rámos isso. Ter clientes cuja atividade  dependesse 
bastante do design. No caso da… eu sempre, durante 
muitos anos, eu sempre disse que não concebia o 
ateliê de Coimbra sem trabalhar para uma editora 
com uma dimensão apreciável. Era uma área que me 
interessava, não só por serem livros, mas é uma área 
que não dispensa… não se fazem livros sem design… 
e portanto, interessava-me ter um cliente grande, em 
que a nossa atividade  fosse indispensável e fizesse 
parte da identidade deles. E muitos… é o que acontece 
agora com os museus, já que as editoras foram-se… e 
ainda, apesar de continuarmos a fazer alguns livros… 
e mesmo os livros, sempre me interessou fazer livros… 
comuns. Gosto muito mais de fazer uma coleção  para 
as Edicoes 70 do que fazer um catálogo para o 
CCB. Quero dizer… não tenho… é que ao fim destes 
anos percebi que, de facto, me interessa mais… A área 
da Cultura… para já é uma desilusão. É uma enorme 
desilusão. Salvo honrosas exceções … a maioria dos 
casos é uma desilusão. Trabalha-se mal, de uma forma 
completamente amadora… raramente não me acon-
teceu eu estar a trabalhar na área da cultura e pensar 
‘pronto, os projetos  são interessantes e não sei quê’… 
mas raramente me aconteceu não ter saudades de um 
cliente que vende coisas, que está preocupado com a 
eficácia do produto. ‘só quero voltar’… aos comercian-
tes. A sério. Porque aquela displicência em relação ao 
que as coisas custam, ao valor da… porque depois isso 
reflete-se … é também em relação ao valor do nosso 
trabalho. Quer dizer… é em relação a tudo. Tudo…

Essa é também uma comparação entre os clien-
tes do setor  público e do privado?
Também. Também um bocado, sim. Eu acho que, no 
setor  público, há muita gente que não tem a mínima 
noção. Não tem a noção do que custa… do que as 
coisas custam a fazer. Qual é a implicação na vida das 
pessoas, daquilo que se faz… e agora, não é tanto no 
sentido de esbanjar, porque não têm nada para esbanjar, 
mas é muito no sentido de querer fazer sem poder, 
e achar que podem fazer na mesma. Desvalorizar o 
trabalho… acho que isso acontece muito. Que é a outra 
face… dantes, esbanjava-se, e agora… como não têm 
para esbanjar, menosprezam. Eu acho que aí é uma 
diferença grande, entre o público e o privado. Mas a 
área da cultura é a pior, sinceramente.

Voltando à caracterização dos clientes, diria 
que são clientes… exigentes? Que acompanham 
o trabalho ou que vos importunam?
Há de tudo… há de uns e outros. Não é propriamente 
importunar. Eu aí… não há muito. Nós também nos 
colocamos numa posição em que não é fácil entrar por 
aí. Entramos logo com um pocisionamento que não 
permite muito esse tipo de discussões. O que é que nós 
fazemos? Procuramos perceber… e isso o A.M. faz 
muito bem e conversando sobre isso… é perceber como 
é que é o cliente. Qual é a natureza do cliente. Nós 
atuamos  de maneiras diferentes consoante o cliente que 
temos em frente. Não é por acaso que eu não conheço 
esses clientes, da área da informática e não sei quê… 
e não é por acaso que há outros clientes que só me co-
nhecem a mim… e há outros que não me conhecem de 
todo. Ou há clientes onde nós percebemos que para eles 
é importante terem uma referência pessoal e dizerem 
que trabalham com o J.B. J.B.. Então aí vou eu. E outros 
que não, que querem trabalhar com uma empresa. 

Vocês, de certa forma, adaptam-se… 
Adaptamo-nos… há clientes que não podem falar 
com designers, e há outros que não podem deixar de 
falar com designers. Nós percebemos que ‘este tipo, o 
designer tem que lá ir. O designer tem que estar com 
ele’. Ou tem que ser eu… alguns tenho que ser eu, 
mesmo, ir lá falar… há outros que tem que ser mesmo 
o designer. Seja ele quem for, ele tem que falar com o 
designer. Tem que estar ali, tem que ver coisas. E há 
clientes onde nós percebemos que ele nunca poderá 
ver o designer. Falará sempre com gestores de projeto, 
que lhe falarão sempre ‘ok, eu vou levar essa opinião 
aos designers. E depois digo-lhe alguma coisa’. Que é 
o tipo que quer mexer e tal… ‘não, mas porque é que 
não põe a verde?’… se estiver a falar com um gestor de 
projeto, ele diz-lhe ‘pois, não sei… tenho que falar com 
o designer. Depois ele manda-lhe um mail’…
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Há estratégias de defesa, portanto…
Houve sempre. Mas isso desde o princípio. Houve 
sempre clientes que nunca falaram com designers. 
Nem nunca os viram. As reuniões… assim como, há 
clientes em que as reuniões são na sede do cliente, e 
há outros em que as reuniões são na sede do ateliê de 
Coimbra. E isso não é inocente.

Quando vão ao ateliê de Coimbra, os clientes 
costumam comentar o ambiente do ateliê?
Sim, bastantes vezes. Gostam, acham bonito. E isso 
também faz parte dessa estratégia. Há clientes que têm 
que ir lá. Nós sabemos que o ateliê tem bom aspeto, 
sobretudo para certas pessoas… quer dizer, para nós 
não é nada… já não…

Já é um dado adquirido…
Sim. Quer dizer… eu continuo a gostar… Acho que 
está bem. E há o tipo de coisas, que… é um dos tipos 
de ateliê. Havia outros que nós procurámos, que não 
tinha nada a ver com isto mas dentro das condições do 
que foi possível arranjar acho que é uma possibilidade.

Outro tipo de ateliê que procuraram?
Sim, sim. Nós procurámos outro tipo. Procurámos uma 
casa… uma casinha, com um jardim e com um pátio…

Cá em Coimbra?
Sim. E aliás, estivemos quase a ficar com uma, mas era 
pequena. Precisava de mais uma divisão. Dentro de um 
aproveitamento completamente disparatado que nós 
fazíamos daquilo… (risos)… mas era por uma questão 
de organização, porque ficava um andar só para… 
aliás, como ali. Agora tem mais gente, mas aquilo 
começou com o A.M. e com a C.A., só, cá em baixo… 
E na altura também era isso… um andar era só sala de 
reuniões, o A.M. e a C.A. e era o andar maior, e depois 
os designers ficavam no andar de cima e faltava uma 
sala. Eram várias salinhas, só que havia dois em cada 
sala… cabiam dois, numa distribuição generosa que eu 
fiz, das coisas. Só que faltava-nos uma parte técnica 
e acabámos por não ficar com essa casa por causa 
disso… mas por um lado ainda bem…

Quer dizer que sempre foi a vossa intenção man-
ter os dois pisos? Sempre foi muito consciente?
Sim. Ou de duas áreas separadas. Se fosse uma coisa 
na horizontal também servia. Desde que separadas.

O que acontece quando há um novo cliente que 
vos contacta? O processo difere de clientes 
que já existem? Quando são contactados… tem 
noção do que acontece, ou não?
Não… não sei muito bem…

Dos processos através dos quais o cliente… 
como é que o ateliê é apresentado ao cliente? O 
J.B. tem essa noção?
Quer dizer… tenho mais ou menos… normalmente é 
o A.M. que faz isso e tenho mais ou menos a noção 
de como é que ele faz isso. Ele procura logo… dá 
uma ideia de como é que nós trabalhamos… que há 
certas coisas que não fazemos, que não vale a pena 
tentar ir por aí, porque não é a nossa prática… dá a 
ideia que… aliás, é uma coisa que ele utiliza cada vez 
mais, que este é um trabalho de empatia. ‘Perceba que, 
eventualmente, se não houver aqui empatia, não vale 
a pena’… ‘continuar’… portanto, ele tem muito esta 
abordagem. Eu acho que é uma coisa que pode ser uma 
característica, que não é só nossa, concerteza, mas que 
é uma característica nossa, que é… nós não fazemos o 
trabalho a qualquer custo. Não temos nada a ideia de 
que é possível trabalhar com toda a gente, já rejeitámos 
muita coisa, aceitamos ser rejeitados, também… e isso, 
para nós é, pela mesma razão… percebemos perfeita-
mente que haja gente que não quer trabalhar connosco, 
da forma como nós trabalhamos. Portanto, isso é uma 
coisa que já não nos assusta.

Mesmo quando rejeitam encomendas que se 
dariam jeito, economicamente?
Sim, mas já percebemos que não vale a pena. Também 
já andamos cá há uns anos, não é? E percebemos que 
isso é um desgaste, é uma coisa que não compensa. 
Essa coisa de ir a todas, de achar que é possível fazer 
tudo, e… ‘epá, isto não se pode perder e epá, olha, a 
gente morde a língua’… já é cada vez mais raro. A 
não ser que seja assim uma coisa milionária. Mas isso 
também não acontece… eu acho que se for assim uma 
coisa absolutamente milionária, mordo… (risos)…

Dos clientes que começam uma relação com o 
ateliê através do A.M., o J.B. apercebe-se que 
tentam saltar ‘para o outro lado’? Para o lado 
dos designers?
Sim, sim…

É recorrente?
Não sei se é recorrente, mas acontece.

E aí, despedem o cliente…(risos)?
Não… Há muitos que simplesmente não deixamos que 
aconteça. ‘Epá, não… desculpe lá’…

A comunicação acaba por ser partilhada por 
todos, para evitar que isso aconteça?
Sim. Mas há outros que conseguiram, e há outros 
que nós permitimos. Ou porque ‘epá, deixa lá… tudo 
bem’… ou então porque percebemos que é útil… ‘epá, 
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este tipo vai estourar… ele tem que se sentar ao pé 
dos designers, porque senão isto não se faz, o tipo vai 
ficar chateado… mas nem é pelo tipo ficar chateado, 
é porque a coisa não se vai fazer… não conseguimos 
fazer. Ele tem que vir aí ‘para ao pé’ do designer senão 
isto nunca mais se faz… o tipo não se sabe explicar, o 
tipo não funciona assim… e também não vai mal ne-
nhum ao mundo’… isto também já aconteceu. Um tipo, 
primeiro, começava pelas reuniões, com o A.M., e ele 
tentava obter os materiais, os conteúdos, e aquela coisa 
toda… e percebemos que o tipo, epá… ou porque é 
desorganizado, ou porque tem… e não é só por aspetos  
negativos. É, por exemplo, perceber que… este tipo é 
muito mais produtivo e até nos interessa para o projeto, 
porque é um tipo muito interessante, e é um tipo que 
tem ideias muito interessantes e é envolvê-lo… isto 
também já aconteceu. ‘Epá, este gajo era porreiro estar 
ali… estes gajos até aprendem com ele’…

Ao longo dos projetos  vão encontrando diver-
sos agentes… fornecedores, outras pessoas 
que estão dentro das empresas… como é que 
estes agentes influenciam os projetos ? Têm 
uma ação  determinada sobre o resultado final, 
ou nem por isso? 
Não, não têm… os fornecedores… quer dizer… têm no 
sentido em que nós procuramos consultar os fornece-
dores. No sentido de quê… ‘epá, queríamos fazer isto, 
o que é que você acha… como é que se faz melhor?’… 
ou ‘tinha pensado fazer isto assim, com este perfil, ou 
com este alumínio, ou não sei quê’… e eles dizem ‘epá, 
não, não faça isso’… isso acontece. Nós ouvimos muito 
os fornecedores… ergh… Tem um bocado a ver com 
a minha história… comecei a fazer estas coisas sem 
perceber nada disto, e ia para as gráficas… tinha uma 
ideia do que é que queria fazer e… ir para as gráficas e 
dizer ‘diga-me lá como é que isto se faz’… e aprender 
nas gráficas… e portanto, é uma coisa que eu mantenho 
sempre e, aliás, cultivo isso com os designers. Quando 
eles me vêm dizer, com um desenho… ‘ah, quero fazer 
isto’… eu assim ‘pois, está bem… olha, pegas num 
telefone ligas para o tipo e dizes que querias fazer uma 
coisa mais ou menos assim… e ele que te diga como é 
que se faz’… isso é recorrente. Isso é todos os dias.

E os designers encaram isso com sobranceria 
ou… o que é mais recorrente? Dos profissionais 
que foram passando no ateliê… foram pessoas 
que ouviam essas indicações ou…
Sim… também não têm hipótese. Um gajo que venha 
com uma ideia…
— ‘epá, já perguntaste como é que isso se faz?’
— … ‘Ah, mas eu acho que isto fica bem’… 
— ‘Olha… enquanto o nosso fornecedor habitual não 

me disser que é possível, e me mande para cá um pro-
tótipo… não fazes’. Portanto, isso… também não têm 
hipótese… mas eu acho que isso também passou a ser 
muito a cultura… hoje em dia, eu acho que não passa 
pela cabeça, para a maior parte deles… ao fim de um 
ano, já não lhes passa pela cabeça fazerem uma coisa 
sem contactarem com os fornecedores. E sem procurar, 
na indústria, como é que essas coisas se fazem.

O J.B. tem uma relação próxima com essas pes-
soas? Fale-me um pouco mais dessa relação que 
foi construindo desde o início da sua atividade 
…
No período inicial, tinha. Trabalhava sempre com a 
mesma gráfica… chegava lá e era quase da família… 
entrava… hoje em dia, já quase… nem tanto… hoje em 
dia não tenho assim uma relação muito próxima com 
eles… não estou a ver nenhum com que tenha assim 
uma relação muito próxima…

E com os clientes, também se perdeu, na mesma 
medida…?
Não… há dois ou três que não. Mas com os novos, 
também começa a ser cada vez mais raro, ter assim… 
uma relação muito próxima.

Foi evoluindo esse perfil de relação, cliente/
fornecedor?
Sim, também… também não tenho a mesma disponibi-
lidade. Já não tenho a mesma disponibilidade para isso.

É difícil transmitir aos clientes o valor profissio-
nal do vosso trabalho? É difícil “convencê-los” ou 
seduzi-los para valorizarem o vosso trabalho?
É. Não é muito fácil. Na maior parte dos casos, não é 
muito fácil. Há alguns, sim… nem sequer é um proble-
ma… eles percebem… e aliás, é um dos principais re-
conhecimentos… por exemplo, eu no sábado fui visitar 
o Museu de Arte Antiga… o Museu Machado 
de Castro, que inaugura hoje. Fui ver… fui ver como 
é que aquilo estava, e tal… Passei lá no sábado. E é 
muito interessante ouvi-los dizer… eles, sim… generali-
zadamente… a equipa de diretores, de técnicos… ‘epá, 
o vosso trabalho melhorou imenso o museu…agora que 
entrou a parte gráfica, isto parece outro… deu sentido 
às coisas’… e de facto preencheu. Parecia que havia va-
zios… aquilo estava, eu próprio sentia… uma coisa um 
bocado monumental, e não sei quê, mas depois… tinha 
assim umas coisas que não faziam sentido nenhum e… 
e eu nem sei bem como, não sei bem porquê… de facto, 
agora cheguei lá e senti que a parte gráfica, a comunica-
ção gráfica tinha organizado aquilo… tinha preenchido 
esses vazios. E eles foi… eu cheguei e foi o que me 
disseram. ‘Epá, isto melhorou… o vosso trabalho foi 



94

entr ev istas — ateliê de coimbr a

94

absolutamente fundamental para clarificar isto, para se 
perceber para que é que isto serve’… e isso é fantás-
tico… ouvir essas coisas. E portanto, eu acho que há 
alguns que sim, que percebem que nós somos impres-
cindíveis… para o sucesso do trabalho deles. Agora não 
sei se é a maioria. Embora cada vez mais, nós… nos 
períodos de crise, em geral, somos mais procurados. Foi 
sempre assim. E portanto é natural que as pessoas que 
nos procuram valorizem o nosso trabalho. Por exemplo, 
nesta fase, eu acho que se nota isso. As pessoas que nos 
procuram são pessoas que precisam muito de… preci-
sam muito de comunicar coisas, precisam muito deste 
trabalho… e precisam que seja bem feito e não querem 
correr riscos… E portanto quando vêm ter connosco 
vêm nesse sentido. Porque há gente que nunca falou 
connosco e agora vem falar connosco.

E confirma-se essa tendência, também na situa-
ção atual, portanto?
Confirma. Nesse aspeto  eu presumo que nós devemos 
ter uma imagem de alguém que não vai defraudar as 
expectativas deles… ou pelo menos vai… menos do 
que outros. Connosco arriscam menos.

E resulta numa valorização maior do trabalho, 
portanto?
Sim…

[FIM ENTREVISTA]
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Lisboa, 04 dezembro 2012

Entrevista a J.S., diretor de Arte e líder criativo do 
ateliê de Lisboa. A entrevista decorre entre as 14:30 e 
as 17:00h, num restaurante situado no mesmo edifício 
do ateliê. Enquanto almoça, J.S. vai respondendo às 
questões colocadas. 

(Entrevistador explica a construção da 
entrevista)

LB — Vamos começar pela parte da entrevista 
relacionada com os aspetos da liderança. Como 
é que é a relação que o J.S. detém com os 
designers? Como é que descreve essa relação?
JS — Difícil. Ergh… Eu diria que mais do que 
uma relação hierárquica, há uma relação orgânica 
intergeracional que é difícil, ou pelo menos não 
é muito fácil… poderei não ser o patrão típico, 
o empresário típico, ou até um líder típico, mas 
obviamente que não me safo das marcas, digamos, da 
minha geração, da minha idade e portanto é com isso 
que eles têm que lidar e é com isso que eu tenho que 
lidar com eles. E portanto eu diria que eu acho que nós 
nos toleramos e nos respeitamos também, obviamente, 
sendo uma equipa que apesar de tudo é funcional, há 
uma situação de respeito e há uma tolerância que eu 
penso que advém do facto de eu ser um empresário 
amador, que eles reconhecem… e também de eu ter 
uma idade e uma postura completamente diferente 
da deles. Uma boa parte dos ateliês desta natureza 
são criados por pessoas da mesma geração, muitas 
vezes da mesma escola, da mesma rua, do mesmo 
clube…com as mesmas preferências musicais, 
etc, o que não acontece aqui. Aqui há um corte, 
digamos, geracional muito grande, aliás até eu diria 
que anormalmente grande… mas eu diria que eles 
também não me veem como apenas um empresário, 
a entidade contratadora. Não me verão como um 
irmão mais velho, seguramente… tal como eu não 
os vejo como meus filhos porque eu também não os 
entendo facilmente… ergh… e portanto uma boa parte 
da vida deles extra-ateliê escapa-me… aliás, para 
não dizer toda, as nossas vidas extra-ateliê escapam-
nos completamente. E portanto isto determina-nos 
também uma relação que ao mesmo tempo é formal. 
É informal, digamos, no funcionamento mas é 
formal, digamos, na visão que nós temos do outro. 
E portanto isso implica também algum cuidado… 
ergh… sendo que eu sou também bastante mais 
histriónico do que eles, mais exuberante… o que tem 
sido, nas pessoas com quem trabalho nos últimos… 
desde que abriu o ateliê, uma constante… não sei se 
é uma espécie de opção sistemática minha, mas não 

é seguramente… mas, as pessoas que aqui trabalham 
são bastante sisudas, muito… uma parte dessa sisudez 
tem que ver com o género e a natureza do trabalho 
de design de comunicação hoje em dia, não é? Exige 
uma concentração absurda. O nível de rigor técnico 
com que nós temos que enviar o trabalho implica 
também uma grande concentração. Portanto, eles são 
pessoas altamente concentradas e nesse aspeto é uma 
equipa extraordinária. Mas não é uma equipa muito 
exuberante, portanto… esse é talvez o aspeto, talvez 
a diferença principal entre o meu funcionamento, 
que é fundamentalmente oral, enquanto que eles 
funcionam essencialmente por teclas. Eu por voz, eles 
por teclas. E… portanto, eu diria que é uma relação 
em que nós nos toleramos, e toleramos… digamos… 
as dificuldades, ou às vezes as incompetências que nós 
encontramos no caminho… e diria que eu me vejo de 
facto como um empresário e um patrão extremamente 
atípico, com as vantagens e as qualidades e os defeitos 
que isso traz.

Mas essa relação, quando o J.S. fala que não é um 
líder típico, não é o patrão típico, fala ao nível da 
gestão, de uma liderança ao nível da gestão?
Da gestão e dos princípios, também.

E ao nível criativo, também?
Ao nível criativo sou um fruto típico da minha época, 
não é? Tal como eles são da deles… Ainda vem no 
seguimento da mesma pergunta?

Sim…
(Pausa)… Digamos que cada negócio de design é 
um negócio… é um ecossistema muito próprio.  E 
portanto acaba por ter características que dificilmente 
são reprodutíveis noutros lados. Eu tenho algumas 
valências e curiosidades no meu funcionamento que 
também fazem com que o ateliê de Lisboa seja aquilo 
que é… ou sendo reconhecida por aquilo que é. 
Significa em alguns casos, e não querendo fazer-me 
passar por aquilo que não sou, diria que há uma certa 
descontração na maneira como eu vejo o design… 
ou seja, eu não vejo o design como uma religião, que 
é aquilo que nos ensinam nas escolas, ainda hoje… 
e apesar de não o conseguir praticar dessa maneira, 
por uma questão também geracional, entendo-o hoje 
como um fenómeno de trabalho e de comunicação 
muito disseminado e, portanto, muito aberto e 
muito infiltrado por outras coisas. Por exemplo, a 
publicidade, ou aquilo que nós consideramos ser a 
publicidade, é uma coisa que eu gosto de praticar 
no meu trabalho, porque trabalhei em jornais que 
dependiam… trabalhei uma boa parte da minha vida 
em jornais e revistas que dependiam… o seu sucesso 
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dependia da aceitação do público, e sendo penalizadas 
pelas administrações por causa disso… ou permeadas 
ou penalizadas… geralmente eram penalizadas… o que 
é certo é que eu tenho uma preocupação em relação aos 
produtos que nós fazemos de correspondência com os 
clientes e com os públicos, mas também na sua eficácia 
real, que não é muito comum na prática e na conceção 
do trabalho de design, em ateliê.

Não será tão purista, talvez?
Também. Nesse aspeto, sim. Mas não quer dizer que 
estou preocupado com o mainstream ou com a eficácia 
publicitária da coisa, mas interessa-me isso. Interessa-
me saber o efeito e o resultado do meu trabalho. E isso 
é uma coisa que sempre andou muito longe, exceto 
apenas em termos projectuais… andou sempre muito 
longe das academias e do ensino do design. Também 
é verdade que o design, ao contrário da medicina, não 
mata ninguém… e portanto, seu eu fizer um folheto 
que depois não tem nenhum interesse e as pessoas não 
gostam dele e não pegam nele e não o leem, ninguém 
morre por causa disso… eventualmente posso é perder 
o cliente… mas de facto tenho uma preocupação em 
relação a isso que eu não vejo muitas vezes por aí. Não 
vejo. Estou a falar de negócios como o meu, um ateliê 
de design. Obviamente que as agências de publicidade 
e de comunicação funcionam de outra maneira. 

Há diferenças na relação, na dinâmica do ateliê, 
com os designers e com os outros elementos da 
equipa que não são designers? Que diferenças é 
que o J.S. vê nesse domínio?
Ergh… há um grau de exigência diferente. Este ateliê 
é um ateliê que tem rotinas muito fortes, muito duras, 
de serviço. De resto, eu privilegio também essa lógica 
de trabalho. Porque com a desvalorização do design de 
uma forma geral, projetos isolados, a não ser que sejam 
projetos de uma escala que nós geralmente também 
não temos, são projetos baratos. Portanto, uma relação 
continuada com o cliente é uma relação que tem 
também uma segurança financeira que é importante 
para o ateliê. E além disso essa rotina permite-me 
a mim apurar o trabalho. E eu sou muito sensível a 
essa questão e a essa lógica de revisão e reforma do 
trabalho que faço. Coisa que, aliás, me fez, durante 
muitos anos, um diretor de arte de jornais e revistas 
bastante feliz, porque mesmo que falhasse numa 
semana tinha a outra a seguir para poder corrigir. E 
portanto eu gosto muito dessa lógica de continuidade. 
A continuidade com os clientes e com os trabalhos 
implica naturalmente rotinas bastante específicas, 
não é? E que demoram bastante tempo a aprender. As 
pessoas demoram algum tempo a ser competentes… 
Quando atingem esse grau de competência, obviamente 

que são peças muito importantes para trabalhar esses 
clientes. Um dos problemas que eu tenho no ateliê é 
quando alguém, como um designer que trabalha ali 
há anos, está fora, por férias ou por doença, ou por 
outra razão qualquer, tenho muita dificuldade em o 
substituir. Porque não se trata de substituir criatividade 
pura, trata-se de substituir normas e rotinas e processos 
que são tecnicamente muito pesados. Quando alguém 
vem de novo, eu tenho que ter uma tolerância maior 
para com ele. Uma coisa eu reparo muito facilmente: 
a velocidade a que as pessoas trabalham, quando vêm 
para este ateliê, é completamente diferente, em média, 
do que aquilo que fazemos cá dentro. Nós somos uma 
máquina terrivelmente eficaz, no geral. Muito veloz, 
muito rápida. Quando temos alguém de fora, quer seja 
profissionais caídos em desgraça, quer sejam rookies 
ou estagiários que vêm das escolas, há um confronto 
terrível entre a velocidade com que nós fazemos e 
trabalhamos, e cumprimos essas tarefas e metas, com 
aquilo que as pessoas de fora nos trazem. E isso é um 
problema com o qual é difícil lidar… ou seja, tenho 
dificuldade em fazer uma equipa de outsourcing, 
digamos, ou ter pessoas com quem eu trabalhe 
regularmente e tenham um nível de competência 
técnica e de serviço da equipa que tenho aqui. E não 
estou a falar de criação, ou de criatividade…

É uma questão de execução?
Sim, de execução… que é extremamente importante 
aqui.

Voltando um pouco à ideia do patrão típico, e 
tratando-se de um ateliê de autor, em nome 
próprio… com o nome ‘na porta’, como é que 
o trabalho que ali é desenvolvido reflete a 
identidade do J.S.?
Isso deixou de me preocupar a partir do momento em 
que eu contratei o primeiro designer que tinha metade 
da minha idade, o J.B. Caetano… que depois mais 
tarde fazia parelha com o R.B., que entrou a seguir. 
Não é possível…ou seja… eu diria que o ateliê de 
Lisboa é um ateliê multimarca. Não é uma Brandia, 
mas… ou, se quisermos, é uma Brandia pequenina… 
ou seja, não tem uma voz única. Poderá ter uma atitude 
única e unitária, mas não tem uma voz única. Primeiro, 
porque eu nunca fui, nem em consciência nem 
considerado por fora, um grafista puro, ou um artista 
gráfico puro.

Com um determinado estilo?
Exatamente. Com uma determinada linguagem. É 
verdade que se costuma dizer que uma publicação 
assim e assado é, ou parece, ter sido feita por aquele 
tipo. Obviamente, se tiver muita ilustração, também 
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parece ter sido feita por aqueles tipos. Mas é só isto. 
Ou seja… eu tenho um método, eu tenho uma receita, 
eu tenho uma linguagem… mas essa linguagem está de 
tal maneira metida e embutida com o design editorial 
e com o texto que é difícil percebê-la do ponto de 
vista gráfico. Ergh… se nós olharmos para uma revista 
como a Adufe, só o J.S. é que podia fazer aquilo, 
e o ateliê de Lisboa é que podiam ter feito aquilo. 
Vale o que vale. Mas só podia ser feito por nós. Mas 
se olharmos para o grafismo daquilo, aquilo parece 
ser relativamente comum e simples. Essa é a razão, 
aliás, porque essa revista nunca foi premiada em coisa 
nenhuma, em lado nenhum. Julgo eu… ou seja, eu 
não tenho uma marca de grafismo ou de ilustração tão 
característica que se possa dizer ‘aquilo sai dali’… 
não tenho o azul, do Henrique Cayatte, não usava só 
aqueles tipos de letra, com aquela combinação… nunca 
me preocupou isso, e eu diria que o ateliê não tem essa 
linguagem… agora, o ateliê tem algumas qualidades 
que eu diria, mesmo que não sejam únicas, são apesar 
de tudo reconhecíveis ou interessantes. Algumas, são 
de matriz ou de ADN, outras podemos dizer que foram 
sendo adquiridas, também. Por exemplo, o recurso à 
tipografia retro ou o pastiche tipográfico, criando uma 
certa exuberância e alegria gráfica nos trabalhos é uma 
marca desta casa… não é só desta, mas é uma marca… 
e que foi sendo desenvolvida. Eu não a tinha. Ou seja, 
eu tinha-a de outra maneira, pelo exagero da escala. 
Era muito comum, aqui há uns anos atrás, eu abusar 
muito das diferenças de escala na tipografia, mas a 
fotografia era relativamente convencional… hoje temos 
possibilidades de trabalho, até à volta da tipografia 
manual… também é um sinal dos tempos, nesse 
aspeto também somos intérpretes do nosso tempo. E 
portanto… essa exuberância tipográfica e cromática 
é uma característica do ateliê. Há outros que a têm 
também, mas… mantêmo-la e até a desenvolvemos 
com um certo prazer. O trabalho com os ilustradores 
e com a ilustração é de facto referencial. Claro que 
estamos a falar de ilustradores que não são do ateliê 
e não somos só nós que trabalhamos com o João 
Fazenda ou com o André Carrilho. Mas uma colecao 
De discos ou de livros que tenham capas com ilustração 
tem uma possibilidade bastante forte neste país de ter 
sido feita aqui nesta casa. Especialmente se for boa 
ilustração. 

No fundo, é uma identidade que ultrapassa as 
fronteiras do grafismo, mas que é uma identidade 
do J.S. que salta para o lado do conteúdo, no 
olhar e na seleção ?
Sim. No design editorial, e embora isso seja à primeira 
vista subtil, eu tenho uma imagem muito forte, de 
facto. A maneira como eu manipulo os conteúdos 

editoriais, nomeadamente o texto, eu diria que, assim à 
nossa escala, é única, e pode ser detetada por pessoas 
mais atentas com alguma facilidade, em publicações 
diferentes. Mas do ponto de vista gráfico isso não é 
nítido… Nós… eu agora trabalho muito com filetes 
e barras grossas… e detesto capitulares. Mas aqui há 
uns anos era ao contrário… portanto, isso vai variando. 
O que não vai variando é a capacidade que eu tenho, 
que tem que ver também com uma autoridade e uma 
legitimação que a carreira e a minha experiência 
pelos sítios onde andei me dá e me permite, que é 
dispor, com alguma liberdade… manipular às vezes 
até à alteração drástica dos próprios textos, ou peças 
de comunicação à volta dos textos, como os títulos, 
entradas, destaques… e que estão muito baseadas 
no meu trabalho na imprensa, permite-me… essa 
experiência e esse reconhecimento permitem-me 
manipular isso com alguma desenvoltura e com 
eficácia também, não é? E isso pode ser reconhecível. 
Pode ser reconhecível. Portanto, não é tanto pelo 
grafismo, pela letra A ou pela tipografia B, mas mais 
pela maneira como aquele título ou aquele texto 
aparece daquela maneira. E portanto eu diria que 
aqui sim, está o cerne da coisa. Mas não é aquilo 
que é mais visível, de facto. O que é mais visível é a 
ilustração ou a tipografia espetacular, ou… durante 
muitos anos, nos primeiros anos do ateliê, trabalhámos 
com fotografias recortadas sobre fundo branco. Não 
era nenhuma particularidade nossa, mas era bastante 
usual trabalharmos com materiais… com fotografias de 
coisas ordinárias ou vulgares. As sardinhas são, aliás, 
o melhor exemplo disso. Sapatos, qualquer coisa… 
qualquer objeto …

Um discurso mais vernacular, portanto? Não 
tanto com tipografia vernacular mas algo… que 
está ao alcance de toda a gente?
Não sei se… sim, mas não está. Porque as pessoas 
normalmente se envergonhariam de por uma 
sardinha, uma simples sardinha, como motivo da 
coisa… e portanto, a desenvoltura com que eu me 
reapropriava dessas coisas banais que nos rodeiam era 
uma marca também interessante do trabalho… que 
nós ultimamente, até por uma competência gráfica 
e tipográfica maior, também trabalhamos agora 
menos a fotografia. Estamos mais à vontade agora 
com outros recursos… mas durante alguns anos, de 
facto, brincávamos com a fotografia de coisas banais, 
ordinárias. Mas… a maneira como nós redimíamos 
essa vulgaridade era extraordinária. E portanto… 
durante algum tempo também, embora seja descabido 
dizer que isso era uma receita inventada por mim 
ou por nós, a verdade é que era uma coisa… uma 
capa branca que tivesse uma fotografia recortada, 
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altamente metafórica e geralmente de um objeto 
perfeitamente vulgar ou banal… uma pedra ou um 
pau… também poderia dizer-se facilmente que era 
feita pelo ateliê de Lisboa.

Há pouco o J.S. assumia que era mais exuberante 
que o resto da equipa. Sente que a sua identidade 
é a mais dominante no ateliê, nas relações 
sociais, na forma como as pessoas comunicam? 
Ou acha, pelo contrário, que é a equipa que 
ganha um pulso próprio?
Ergh… é mais o contrário. Mas as respostas nunca são 
muito lineares. Uma das coisas que intrinca nisto é que 
eu não me chamo Henrique Cayatte… Chamo-me J.S., 
nome vulgaríssimo e muito desinteressante para um 
designer. Já me aconteceu estar num sítio e as pessoas 
dizerem ‘ah, J.S. e tal, designer…’ e não haver um 
mínimo estremeção de pálpebras. Mas depois fala-se 
do ateliê de Lisboa… ‘ah, J.S. do ateliê de Lisboa…’ 
Se eu fosse um bocadinho mais mesquinho isto poderia 
preocupar-me seriamente, mas eu fico feliz com isso. 
De facto o ateliê, ou a soma das partes do ateliê, é 
mais importante do que eu, sem dúvida. Embora… e 
eu sempre fui um bocadinho zeloso nessa questão… 
das pessoas dizerem ‘eh pá, e os teus cartazes do S. 
Luiz são muita bons, pá’… e eu ‘epá, não fui eu que 
fiz… é um gajo, chamado R.B.’ e não sei quê… agora 
já não é preciso, já toda a gente sabe que é o R.B. que 
faz aquilo. Mas durante muitos anos era eu que parecia 
fazer aquilo, não é? Eu diria que até nos últimos anos, 
há uma marca dentro da marca, que é a do R.B., de 
facto, que essa sim é bastante mais potente, não é? 
Apesar de tudo, até pela sisudez digamos e pelo low 
profile que aquela malta tem fora do ateliê…e até 
lá dentro… digamos, em termos de trato… mas são 
extremamente fortes naquilo que fazem, naquilo que 
pensam. Aí não há falta de personalidade… mas fora 
do ateliê, digamos… não se fazem vedetas. Eu diria 
que apesar de tudo, aí sim, eu diria que continuo a ser 
o front man, o cromo da coisa, do ateliê. Mas eu diria 
que as pessoas fazem uma espécie de soma simplista 
da coisa e creditam-na àquele fulano mesmo que na 
realidade ele já não faça muito por isso, como é aliás o 
que hoje em dia acontece. Cada vez eu trabalho menos, 
cada vez eu produzo menos e de facto, em termos da 
imagem gráfica, até pela evolução da equipa, em bom 
sentido e em bom ritmo, a minha qualidade enquanto 
artista gráfico é cada vez mais residual. No entanto, no 
cômputo geral, sou eu que sou creditado. Vou-te dar 
um exemplo muito simples disso: a colecao D. A 
colecao D, para a comunidade e arredores, é uma 
coisa bastante interessante. É obra de quem? Do J.S.. 
É verdade. Fui eu que determinei tudo aquilo, fui eu 
que inventei a ideia e fui eu que determinei o design 

daquilo, para o bem e para o mal. Não sou eu que 
faço as capas. As capas são, geralmente, bem bonitas, 
às vezes até têm uma pequena orientação minha, ou 
às vezes até grande, mas não sou eu que as faço. As 
capas são do L.A.. No entanto, como a coleção não 
é propriamente a capa, é a ideia e a coleção, de facto 
sou eu que apareço, mesmo que tenha uma designer 
a fazer o design e não sei quê… é verdade que tudo 
aquilo, desde o formato, ao tipo de letra, ao tamanho, 
foi determinado por mim. Aquele conceito de capa 
ilustrada com tipografia, sendo uma pretensa ilustração 
do autor e uma pretensa ilustração do ateliê foi uma 
criação minha. Portanto… digamos que em muitos 
casos, como acontece hoje em dia com as sardinhas… 
embaraça-me às vezes ser creditado pelas autoria das 
Sardinhas, quando é um concurso público de três mil e 
tal… portanto, o que é que eu ando agora a fazer com 
aquilo das sardinhas? Pronto, sou o pai da coisa… giro 
o processo… sim, mas desde o 3.º ano que eu não faço 
o logotipo das Festas… faz o R.B., ou fez a R.M., este 
ano… Às vezes há ali um papel de direção … há uma 
direção artística, de facto, mas… cujo impacto tem a 
ver com a qualidade e a autonomia das pessoas. Eu 
não posso dizer que faço a direção artística do R.B.. O 
R.B. faz a direção artística dele próprio. Depois a partir 
daí é uma escada descendente, com mais ou menos 
competência… com menos competência, é claro… 
mas… eu diria que há uma marca geral que pode ser 
creditada a mim, mas que não tem diretamente a ver… 
com a produção… até porque eu hoje tenho alguma 
dificuldade em pegar num livro e levá-lo até ao fim, 
não consigo…

Daquelas tarefas mais mundanas do dia a dia, o 
J.S. acaba por estar mais afastado?
Não é só. Hoje em dia, qualquer coisinha que se faça, 
por mais criativa que seja, tem uma componente 
técnica fortíssima. Eu lá vou aprendendo, uns 
truquezitos, não é… Todas as semanas aprendo um 
diferente. Mas é muito lento. E estes gajos ali no ateliê 
fazem-no instantaneamente. E por tanto há também 
alguma relutância minha em me passar trabalhos que 
eu depois claramente não consigo acabar. Não vou 
conseguir fazer… bem. Quando não crio até prejuízos 
sobre aquilo… há este problema também com o qual 
eu lido mal. Mesmo assim considero-me, na minha 
idade, na minha geração, até sou um gajo bastante 
fluente informaticamente.

O J.S., de certa forma, desde sempre na 
sua vida enquanto profissional, sempre foi 
tecnologicamente muito dotado, não? Adotava a 
tecnologia… Já me chegou a falar do scanner…
Eu era o rei das fotocópias…Mas a verdade é que 
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eu sou muito lento a aprender e entendo também 
que há um limite humano para um gajo aprender 
novos truques. Eu não cheguei ao fim da linha, mas 
obviamente ando lá perto. Até porque a certa altura 
aquilo também não faz sentido… é absurdo.

Não faz sentido aprender determinados 
pormenores técnicos, como a programação…?
Mas eu gosto de ser… eu tenho um grande desgosto de 
não saber informática e, por exemplo, vídeo… edição 
de imagem. Gostaria imenso. Acho que me tornaria 
um pequeno realizador de filmes muito competente. 
Mas aprender a trabalhar com aqueles programas 
como o L.A. faz, de olhos fechados… não consigo… 
pura e simplesmente já não consigo. O meu cérebro já 
não me permite isso. Está calcinado demasiado para 
isso. Mas todos os dias vou à luta com o InDesign e 
provavelmente daqui a um ano ou dois até me torno 
bastante competente no programa. Porque eu preciso 
disso. Preciso disso para me manter minimamente 
autónomo.

A autonomia acaba por ser então um valor que 
gostava de manter, do ponto de vista técnico… 
Instinto de sobrevivência, também. Instinto de 
sobrevivência…

O J.S. falou da exuberância gráfica, que salta a 
fronteira do grafismo e passa para o conteúdo. 
Mas que valores é que o J.S. identifica para 
o ateliê? Que filosofia existe, pensada ou 
reconhecida para o ateliê?
Sempre foi um problema, definir isso. Nós temos 
algumas sinopses biográficas do ateliê onde 
tentávamos, mais até em jeito de venda de serviços 
e produtos, definir isso. Uma das coisas que nós… 
que eu sempre falei era da intimidade com o texto. 
Portanto… em sede do design editorial. Depois, a 
manipulação exuberante da tipografia e da ilustração. 
E isto significa o quê? Significa energia, vibração. E 
isso é uma coisa que eu acho que nós temos. Mesmo 
considerando as multimarcas, digamos… o facto 
de termos designers de gerações diferentes… há 
energia. Há energia. Não há aquela frieza clínica… 
que foi muito típica no design gráfico dos anos 
90, no princípio do século… portanto, eu quebro 
isso com alguma facilidade. Há uma preocupação 
também do serviço… há um valor, quer dizer… 
há valores criativos, se quisermos, de matriz, que 
têm a ver com essa energia. Portanto, energia. A 
necessidade constante de rever os processos e de rever 
os resultados. Há um outro valor, muito importante, 
com o qual eu acabo por contagiar a equipa, que é 
extremamente importante para mim, e que também 

tem sido um fator constante de sobrevivência, que é a 
autoresponsabilização. Neste ateliê, a culpa não morre 
solteira. Nunca designer teve que pôr do seu bolso 
o prejuízo de qualquer azelhice gráfica que deu mau 
resultado, na impressão ou noutra coisa qualquer. Isso 
nunca aconteceu. Mas… nós assumimos, com muita 
frontalidade, a nossa quota parte das responsabilidades. 
Apesar de ser muito fácil nós zangarmo-nos com 
os clientes, que são tendencialmente estúpidos, e 
tendencialmente grosseiros e ligeiros na apreciação 
que fazem do nosso trabalho, e até do trabalho deles, 
na maneira como o apresentam, como brífingue, 
nós temos uma infinita paciência para com eles e 
uma preocupação de corresponsabilidade com os 
clientes em relação aos trabalhos. Quer no resultado, 
e na gestão desse resultado, mas quer até no auxílio 
da definição do brífingue. É muito frequente nós 
reinventarmos o brífingue para podermos fazer o 
trabalho. É muito frequente. E eu também faço isso 
com muita naturalidade, embora de outra maneira 
possa parecer uma estupidez porque nunca nos pagam 
esse trabalho. Isto são valores que depois têm uma 
aplicação prática. Eu impeço, de uma forma às vezes 
até bastante agressiva, a ideia de que a culpa é dos 
outros: a culpa é do cliente, a culpa é da gráfica, a 
culpa é deste ou a culpa é daquele. Não, a culpa é 
nossa. Às vezes, o que me parece é que não se aprende 
muito com esta auto-culpabilização. Uma espécie 
de lavagem, também. Mas é um valor que também é 
importante para mim. Porque permite também uma 
inquietação permanente, ou seja, se a culpa não é dos 
outros, sempre, então o resultado que eu tenho também 
está dependente de mim. Isto é útil para trabalhos, 
por exemplo, como a levoir. As capas de coleções 
de discos que nós fazemos, em que temos um pé no 
mainstream… Um pé… os dois. Estamos a trabalhar 
para o Público e para o Correio da Manhã. Em tempos 
que já lá vão, fizemos trabalhos muito bonitos para 
eles que foram chumbados. Chumbados pelo cliente, 
mas também chumbados pelos clientes do cliente. E 
o que nós aprendemos com o tempo, também, foi a 
criar uma plataforma de trabalho gráfico que fosse 
confortável para os clientes do cliente, para o cliente 
e para nós também, onde nós também tivéssemos 
orgulho em fazer.

Uma espécie de compromisso?
Compromisso, mas um compromisso progressivo. 
E estamos…começamos a ser bons nisso, também. 
Claro que o perigo disto é depois resvalarmos para 
o mainstream absoluto e a certa altura estamos só a 
enlatar trabalho e de repente deixamos de ter aquela 
estrelinha. Há este perigo, de facto. Mas… no geral, 
nós conseguimos dominar essa besta que era ‘como 
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é que um ateliê destes, que tem pretensões artísticas, 
digamos, e de posicionamento artístico, razoavelmente 
ambicioso… não muito definido, mas ambicioso, 
como é que nós conseguimos resolver um problema 
de um trabalho que parece não, obviamente, cumprir 
nada disso. E nós temos conseguido isso, muito 
à custa desse cliente, quer em coleções de livros, 
de capas de livros, quer em coleções de discos. E 
portanto conseguimos uma confecção, digamos, uma 
manufatura que tem… que obviamente é legível, que 
obviamente é legitimada pelo público, pela aceitação 
do público, até pela eficácia… aí está um caso em 
que o sucesso ou o insucesso de um trabalho pode ser 
visto na banca ou no quiosque. Pode ser medido aí 
também… não só, mas também. E portanto nós temos 
tido talento e sorte de fazer cumprir isso. Dão-nos 
trabalhos de que a gente não se envergonha… ‘ah, a 
gente só faz isso para ganhar a vida’, como há ateliês 
que dizem… ‘que temos que pagar as contas’… é 
uma expressão que eu nunca uso. ‘Tenho que pagar 
as contas’… é verdade que tenho que pagar as contas, 
mas nunca uso isso como desculpa para o trabalho que 
faço. Não. Podem-me dar a maior porcaria para fazer, 
porque a minha atitude é sempre a de transformar o 
latão em ouro. E nesse sentido eu sou uma espécie 
de alquimista moderno… sempre fui. Ergh… não me 
orgulho muito disso, porque significa muitas vezes que 
estás a trabalhar sempre abaixo da linha de água, ou 
a fazer coisas bonitas de coisas feias… mas, também 
depois nunca fazes coisas muito bonitas de coisas 
bonitas. Não, fazes coisas bonitas de coisas feias… 
é um aurea mediocritas, ou assim uma coisa… mas 
tenho sempre essa compulsão para dourar aquilo que 
vem em latão… e conseguimos, hoje em dia, fazer 
isso com alguma facilidade. Já foi pior… já tivemos 
aí… no princípio era muito dramático… e perdíamos 
trabalhos, e acabavam por ser feitos pela rmac, ou o 
que é… a possibilidade… o cliente precisar às vezes 
de um registo gráfico contemporâneo e a gente não o 
conseguia fazer… tentámos ser inteligentes e aquilo 
não funcionava porque não interessava… aprendemos 
a trabalhar o conteúdo e a forma ao mesmo tempo.

O J.S. fala constantemente dessa ideia de 
avaliação, numa espécie de análise do output 
do vosso trabalho. E demonstrou situações 
onde isso é mensurável: nas vendas em banca, 
nos volumes de faturação, etc. Ali no ateliê 
há estratégias para gerir o processo e tentar 
calcular o tempos de cada um? Parece-me que o 
processo é aberto…?
É… muito anárquico. Não tem método. Claro que a 
EGEAC, que é um cliente com o qual nós temos uma 
parceria bastante antiga e que é fundamental, é uma 

âncora do ateliê, tem prioridade sobre outras coisas e 
outros clientes. Se houver duas coisas para fazer ao 
mesmo tempo, e uma delas é EGEAC, é essa coisa que 
é feita. Os clientes que pagam melhor, ou os clientes 
com quem temos uma relação mais importante, quer 
em termos de bandeira do ateliê, quer em termos 
de dinheiro, são esses que são privilegiados. E é 
para esses que vai a minha principal atenção. Quer 
na afetação de recursos humanos e materiais, quer 
até na minha disponibilidade para isso. Se a EGEAC 
espirrar, sou o primeiro a tirar o lenço do bolso. Se 
for outro cliente que provavelmente só me dá chatices 
e aparece lá uma vez ou não sei que tenho outro 
comportamento.

Mas como é que se avalia…?
A olho. Não tenho método.

É intuitivo?
É. Não tenho um método… Mas… é como te digo. 
Há dois critérios: um deles, é a cara do ateliê… por 
exemplo, há uns anos atrás, nós fazíamos a agenda 
do ateliê aqui dentro. Os conteúdos eram feitos por 
nós, e eu estava a pagar todos os meses uma data 
de dinheiro que a Câmara não me pagava. Portanto, 
não era só o nosso trabalho, como inclusivamente o 
trabalho da fotografia, da ilustração, do designer e dos 
jornalistas e editores que eu pagava pontualmente e 
escrupulosamente todos os meses. E não recebia da 
Câmara… e tivemos que despedir o cliente porque 
já nos devia cerca de 80.000 euros e estávamos a 
afundar-nos. Mais um mês ou dois e o ateliê ia ao 
fundo juntamente com a agenda da Câmara. Mas 
essa situação de incumprimento financeiro deles era 
repetida e continuada durante todo o tempo em que 
trabalhámos para eles. E muitas vezes as pessoas 
diziam, quer de dentro, quer de fora do ateliê, ‘porque 
é que não os mandas não sei para onde?! Porque é que 
não acabas com isto, com esta mama…’? E eu dizia-
lhes: ‘porque esta Agenda é uma das poucas coisas que 
nós fazemos que tem a escala deste ateliê. Não só tem 
a escala como o prestígio… e portanto, eu vou fazer os 
possíveis e os impossíveis para me aguentar a fazer isto 
o mais tempo possível…

Mesmo a custo próprio?
Mesmo a custo próprio. Claro… quando a 
sobrevivência imediata entrou em campo eu tive 
que cortar o braço, não é? Mas aguentei aquilo 
durante meses e meses e meses, de indignidades da 
parte deles bastante ofensivas. Da parte da relação 
contratual, não do relacionamento… isso era ótimo. 
Aliás, as pessoas com quem tu trabalhas não são 
as mesmas que te pagam. As pessoas com quem tu 
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trabalhas desaparecem de cena e depois não aparece 
ninguém para te pagar. É o que geralmente acontece. 
Mas, portanto… eu preocupo-me muito com isso. 
Fizemos um trabalho interessante para o tapume da 
Praça do Comércio, para o restauro da estátua, que 
foi durante muito tempo, como negócio, uma ruína 
completa. Depois, ficou simpático, no final… com 
mais um patrocínio que eles conseguiram arranjar. E 
no qual eu, aliás, ajudei a cimentar, a angariar. Mas 
ao princípio, aquilo era um trabalho ruinoso. Havia 
10.000 euros para fazer aquilo e eu disse que sim, 
que fazia. Até sei fazer contas. Porquê? Porque queria 
imenso fazer aquele trabalho. Porque queria imenso 
que uma produção do ateliê, que não era só o design 
gráfico… era a conceção toda… e até os textos, que 
foram escritos por mim. Tudo era nosso. E portanto 
eu queria muito ter uma coisa ali, naquele sítio, uma 
coisa que pudesse ser assinada por mim durante mais 1 
ano. E parece publicidade gráfica…portanto, eu queria 
muito fazer aquilo. E durante um mês e tal, andei a 
chorar aqui pelos cantos, a dizer que ia perder uma 
fortuna com aquele trabalho… e perdia-a. Que se lixe. 
Perdia-a. Porque aquele trabalho era importantíssimo 
para o ateliê. Portanto, eu diria, se quiseres, que este é 
o principal objeto de avaliação. Não regateio recursos 
para uma coisa que eu considero que é importante 
para a imagem do ateliê, no sentido obviamente de 
gerar ruído mediático e novos negócios, ou novas 
oportunidades de negócio.

O J.S. distinguia há pouco o ateliê de Lisboa de 
outros ateliês. No seu entender, e considerando o 
atual momento em que vivemos, como é que acha 
podemos definir a atividade que desempenha… 
um diretor de arte num ateliê de design de 
comunicação?
Não sei como é que hei de responder a isso… dava uma 
tarde inteira. No fundo, falas de mim e do ateliê?

Sim, para tentar perceber qual é a missão que o 
J.S. vê para umo ateliê de Lisboa neste momento 
atual, nesta época. Há esse sentimento de 
missão?
Há. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Há. Ao 
fim ao cabo, num país que tem muito de deprimente, e 
não só com a crise financeira, nós conseguimos pôr um 
bocadinho mais de alegria e de cor neste raio deste país. 
E eu tenho consciência disso. Tenho consciência de que 
às vezes até com muito choro interno nós conseguimos 
pôr para fora coisas que têm energia, que têm alegria… 
e as pessoas são sensíveis a isso. Essa tal exuberância 
cromática, gráfica, tipográfica, às vezes quase até ao 
absurdo a maneira como eu manipulo os títulos e as 
coisas dos jornais… tudo isso transmite uma imagem 

positiva e enérgica e acho isso importante. Se quisermos, 
é um trabalho cívico que eu faço. Não o poderia fazer 
de outra maneira, mas é o que eu faço. Mas tenho 
consciência de que faço isso. Tenho consciência também 
que, com esta conjuntura miserável, resistir já é bom, 
insistir é melhor. Eu tento manter a chama acesa, 
também. E não me esconder num canto, a chorar aquilo 
que me vai acontecer para o ano, que há de ser pior do 
que aquilo que foi este ano e sabe-se lá depois o outro 
a seguir… nesse sentido há aí também uma missão, se 
quisermos, social, nesse sentido… De alguma maneira, 
com a história da colecao D. ou do Almanaque, 
acabo por ir um bocado contra a maré. Quer dizer… é 
verdade que cheguei tarde. Estou a fazer estas coisas já 
tarde… mas de facto, é contrariar toda esta desgraça, 
toda esta tendência para o miserabilismo… epá, não… 
é dar as coisas com exuberância, com triunfalismo, 
com algum fundamento, se possível… e portanto isso 
é uma missão social que eu acabo por ter aqui e até em 
termos da própria profissão. Sendo que, obviamente, eu 
já não me entendo com muitas das coisas que se passam 
à minha volta, até em termos do design. Isso é natural, 
estou a pagar a fatura da minha idade, também… e do 
desgaste disto e do modelo de negócio que eu tenho, 
que é um modelo jurássico. Tudo isto obviamente tem 
um preço a pagar. Mas dentro daquilo que ainda é útil 
que eu faça para fora, enquanto obviamente as pessoas 
o reconhecerem… não tenho dúvidas quanto a isso. 
Isto é como as bandas e como os cantores… epá, vai a 
um certo ponto. Vai perdendo gás, porque os outros já 
não estão para ouvir isso… um gajo quer fazer bem a 
mesma coisa. Mas enquanto houver público… epá, isto 
parece uma coisa de teatro, não é? Enquanto houver 
palmas… o artista representa. (risos) Isto é um sound 
byte engraçado…

Começámos por fazer da liderança e do líder 
atípico que é o J.S.…
Tu só falas disso, meu… mas está bem…

Não, é só neste bloco. (risos) Que características 
é que o J.S. acha que são as de um líder ideal? 
Características que o J.S. reconhece em si ou 
que acha que devem existir num indivíduo na sua 
posição…
(Pausa)…
Isso é algo em que costuma refletir ?
Hmm, hmm… (acena positivamente). Todos os dias.

(Pausa longa) Não saio bem do retrato…

Acha-se um mau líder, é isso?
Acho. Eu nunca quis ser isto. Eu era, como já te disse, 
um feliz diretor de arte. Estimado, estimável… de 



104

entr ev istas — ateliê de l isboa

104

publicações periódicas… Mas o meu aventureirismo 
nato e os acasos fizeram… bem, é preciso ver que 
em 2001 eu teria… 42 anos… não, 43 anos. Epá, 
é uma idade muito tardia para abrir um ateliê… 
convenhamos. Com 43 anos… já não podia ser mais… 
contrataram-me para uma revista, eu não podia fazê-la 
em casa. Bom… portanto, fui obrigado a abrir o ateliê. 
Mas eu não queria isto. Aliás, de tal maneira que há 
uns anos atrás eu literalmente fugi do ateliê para a 
Leya, onde era diretor de arte quase a tempo inteiro, 
deixando aqui o ateliê quase ao Deus dará… e, não 
há um dia em que eu não pense arranjar um emprego 
em qualquer lado… os empregos estão difíceis, como 
tu sabes, mas eu gostava de ter um emprego onde não 
tivesse que me chatear com tudo aquilo com que me 
chateio aqui. Porque, dentro das minhas limitações, 
eu sinto que preciso de trabalhar para me manter 
a funcionar. E trabalhar hoje em dia significaria 
fazer as coisas, também… não é só desenhar uns 
riscos e mandar alguém fazer… não, tenho que as 
fazer também. Tem que ver comigo. E isso é um 
contrassenso com as necessidades e responsabilidades 
que eu tenho numa casa destas, já. Depois, uma casa 
destas precisa também de uma espécie de embaixada 
permanente, para fora, em que a representação 
daquele poder e daquela imagem dão muito trabalho. 
Dar entrevistas, fazer textos, aparecer aqui e ali, ir 
às vernissages, falar com este e com aquele, ler os 
jornais e ver como é que um gajo pode ir arranjar 
um novo negócio, ou uma nova frente de trabalho… 
tudo isso, é trabalho que eu faço de uma forma muito 
intermitente. Portanto, tudo aquilo que eu faço, como 
gestor e empresário, é muito intermitente. E está refém 
das minhas qualidades e defeitos pessoais. Aí já não 
são geracionais, eu diria… são pessoais, únicos e 
intransmissíveis. Tenho uma memória miserável, que 
só me arranja problemas… tenho uma tendência para 
a procrastinação, não no trabalho em concreto, mas 
nas decisões e até, às vezes, a enfrentar as situações 
que implicam ponderação e estudo mais, digamos… 
específico… maturado… portanto, tenho alguma 
dificuldade em me aplicar a estudar uma coisa em 
concreto ou no vazio para depois produzir uma decisão 
sobre isso. Tenho dificuldade com isso. E isso é uma 
coisa que eu trago desde a escola.

Falta de objetividade, será isso?
Ergh… aquilo a que se chama de concentração, se 
quisermos. Que obviamente se traduzi num mau 
desempenho nas disciplinas teóricas e científicas, ou 
exatas, e obviamente um desempenho bastante melhor 
naquelas disciplinas mais emocionais ou sensitivas… 
a história, ou o português, as literaturas… as ciências 
humanas, no fundo. Tenho um horror à matemática, à 

aritmética, às contas e ao fisco que não é aconselhável 
a nenhum empresário… compenso isto com uma fé e 
uma confiança absoluta nas pessoas que me rodeiam… 
que eu nem quero saber se é realista ou… se é eficaz… 
se é justa. Não me interessa. Eu confio simplesmente 
e acabou. E portanto isto também não é de um 
empresário nos tempos que correm… não é um bom 
atributo… e portanto tenho que lidar com as minhas 
dificuldades ou limitações do ponto de vista criativo, 
fundamentalmente em relação aos tempos que nos 
rodeiam e a novas tecnologias e a novas plataformas 
e a novas maneiras de ver a ligação do negócio com a 
tecnologia, que eu tenho obviamente muita dificuldade 
em entender e a participar… e portanto tudo isto são 
limitações graves para um empresário de hoje…

Em qualquer ramo de negócio…
Sim, obviamente. Em qualquer ramo de negócio… 
evidentemente, tudo isto que eu estou a dizer é 
transversal. E portanto isto faz com que eu seja uma 
pessoa única, faz com que este funcionamento seja 
único… provavelmente terá algumas qualidades… 
eu diria que isso pode explicar a razão pela qual as 
pessoas, mesmo numa altura em que a crise não era 
tão violenta, por aqui ficavam… por aqui se deixavam 
ficar, não é…? Às vezes até tempo demais, para 
mim e para eles… mas pronto. Mas de facto tenho 
limitações pessoais que não me recomendam como um 
empresário. Uma delas é uma incapacidade absoluta 
de programação… eu sou um tipo que gosta de gerir o 
improviso e o risco. Se me disserem que eu tenho que 
ter um projeto gráfico para amanhã, para uma revista, e 
ainda não comecei rigorosamente uma linha, eu aceito 
esse trabalho. 

É uma adrenalina que gosta de enfrentar?
É… é… o contrário de praticamente tudo aquilo que 
se passa com aquela equipa. Que tem… que alia aquilo 
que para mim é um fator de inveja muito grande. Que 
alia a criatividade com essa qualidade de organização 
e de programação ou previsão que é extraordinária. 
E isso faz de mim também um cromo… um tipo que 
é bom a safar-se, a desenrascar-se… não é bem no 
sentido do português típico, não é isso… porque há 
aqui também um cheiro a sangue nesta rapidez que me 
entusiasma, francamente… quanto pior, melhor, para 
mim… quanto mais desgraçado for o trabalho, menor 
for o tempo, parece que isso…

Mas isso não surge sem conflito, ou não? Fala de 
perfis tão distintos, no ateliê…
Claro que há conflito… mas também é verdade que 
isso também que a maior parte das pessoas faça a 
sua própria gestão dos seus clientes e dos trabalhos à 
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sua maneira… ou seja, a intrusão da administração, 
da S.V. e minha, nisso… é mínima. E sempre que 
possível, eu reduzo ao mínimo. E portanto, tipos como 
o L.A. e o R.B., que são altamente eficazes em toda a 
linha, inclusive no trato com o cliente… ou seja, são 
pessoas de quem os clientes gostam… eu às vezes 
nem percebo bem porquê, se os gajos são tão sisudos, 
são tão façanhudos… mas os clientes adoram-nos, 
têm uma confiança absoluta no trabalho criativo mas 
também na fiabilidade da máquina. Já comigo… a 
coisa não é bem assim, mas também é a verdade é que 
as pessoas, por eu estar no topo da cadeia alimentar, 
também me dão um certo desconto… ‘ok, aquele 
gajo… ele tem lá tempo, coitado…’ na realidade eu 
administro muito mal o tempo. E ainda hoje tenho 
uma extrema dificuldade, mesmo que faça uma coisa 
100 vezes, continuo a achar que a consigo fazer em 
metade do tempo do que realmente faço… fantástico. 
Aí sou de uma coerência absoluta (risos)… não sou 
um bom empresário. Não sou um bom gestor. Como 
é que eu sobrevivi estes anos todos? Bom… haverá 
umas qualidades concerteza por aí que permitem 
compensar razoavelmente esta dificuldade. Uma dessas 
possibilidades é o facto de eu me rodear de pessoas, 
apesar de tudo, que não são feitas à minha imagem 
e semelhança, são diferentes. E portanto há aí uma 
compensação natural. Há um equilíbrio…Ou seja, 
por eu ser um incompetente, não passo a gostar mais 
dos incompetentes… tenho inveja dos competentes, 
mas também não lhes lixo a cabeça por eles serem 
competentes, percebes…?

Esse discurso…quase auto-destrutivo … (risos) 
isso é um discurso muito íntimo e pessoal, ou não?
Não… 

Acredita mesmo nisso, nessa incompetência 
toda?
Sim. Então não? (Pausa…) Esta negação, ou este 
cinismo em relação a mim próprio, permite-me sempre 
ter uma janela aberta, ou uma porta aberta… vou-
te dar um exemplo. Ainda hoje de manhã, estive ao 
telefone com um gajo, que me tinha enviado um e-mail 
a demolir todo o trabalho de promoção, distribuição e 
publicidade da colecao D… Frederico Duarte, que 
já tinha manifestado por várias vezes sérias reservas 
sobre… depois da apresentação dos últimos 3 livros, 
que foram uma desgraça, uma miséria completa, o 
gajo manda-me um e-mail demolidor… eu conheço 
gajos que perante um e-mail daqueles ficavam 
muito chateados. Mesmo muito chateados… e o 
Frederico Duarte pasS.V.a a ser persona non grata, 
um inimigo ou outra coisa qualquer… embora, ele 
não me visasse diretamente nesse e-mail. Até porque 

eu sou, basicamente, o produtor dos livros, e não 
sou responsável pela distribuição, venda, promoção, 
vernissages, etc. Mas havia lá uma parte que me 
magoava mesmo, que me tocava, que era a do site… e 
a desculpa que eu lhe dei, para o site não estar feito, ele 
devolve-a ali como sendo inclassificável ou, digamos, 
não aceitável… tem a ver com o nome do domínio. 
Epá… a primeira coisa que fiz, depois de ver aquilo, 
foi pegar no telefone e ligar-lhe. E sem qualquer ponta 
de maquiavelismo ou de cinismo, agradeci-lhe aquilo, 
porque inclusive aquilo ajuda-me também a acordar 
um bocadinho para aquilo que se está a passar com 
a colecao D. Eu já sabia aquilo tudo. Mas o facto 
de ele ter posto aquilo no papel, daquela maneira, 
foi extremamente importante. Mesmo que eu saia 
chamuscado, e saio, daquele argumentário. Inclusive, 
ele sugere propor uma pessoa, uma designer, para 
fazer aquele trabalho de promoção da coleção e eu já 
pedi a linkagem com essa criatura para ver como é que 
podemos trabalhar… uma tipa que eu não conheço 
e, portanto, não sei… mas que é recomendada por 
ele e baseado naquela recomendação dele eu tenho a 
certeza de que essa pessoa será a pessoa adequada. E 
portanto… neste mundinho em que agente gosta muito 
de ser lambido e não gosta muito de ser chateado, eu 
diria que este comportamento… é assim… ‘epá, este 
gajo é muita porreiro, este gajo tem olho, tem visão…’. 
Epá, é uma necessidade absoluta que eu tenho… para 
mim, de sobrevivência. É que se eu fizer o contrário, 
estou feito. Não sou suficientemente inteligente, ou 
talentoso, para sobreviver tendo mau feitio, tendo 
mau caráter, percebes? Como há certos colegas meus 
que o praticam ou fazem. Considero que não sou 
suficientemente bom para me armar em…

Inatingível…?
É. Obviamente que aquilo que eu estou a fazer aqui 
com esta conversa é um autoelogio … mas vamos 
pensar também que isto é uma necessidade extrema 
que eu tenho… é um GPS que eu tenho… tento cobrir 
ou tapar algumas fissuras do meu funcionamento. 
Sendo que no caso da colecao D poderíamos dizer 
que eu não sou o responsável por aquele descalabro… 
Não sou mesmo! Aliás, há coisas que eu não consigo 
controlar. A distribuição e a venda dos livros… não 
tenho como chegar aí. Mas posso apesar de tudo ter 
um papel, como também sou o pai da coisa… posso 
ter um papel mais… E não queria ter. Nunca o quis ter. 
O que eu queria era só fazer os livros. Bom… parece 
mas não é… Agora… (pausa)… não me tenho como 
um traste, obviamente… digamos… sou um produto 
de várias coisas… família, sociedade, educação… 
tudo, percebes? E a minha vida é uma espécie de luta 
constante para sair dessa espécie de massa bruta de 
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onde eu venho. E nesse aspeto digamos que sou um 
gajo com um sucesso relativo… mas é só isso, mais 
nada. Mas eu preciso desse jogo, de autocensura … 
para poder às vezes pensar ‘epá, espera aí…’

Vamos falar um pouco agora do ateliê em 
concreto, talvez inclusive mais afastado da 
sua própria identidade. Como era o ateliê nos 
primeiros tempos?
Hmm…(acenando, enquanto digere uma nova 
garfada…) era uma extensão de mim próprio, digamos… 
tinha também o interesse de normalizar a minha situação 
contributiva e financeira. Porque eu estava a ganhar 
muito dinheiro como freelancer, não pagava impostos… 
não por maldade, mas por competência e desorganização 
e a tal incapacidade de programar, e portanto o ateliê 
foi uma oportunidade para que eu, de alguma maneira, 
pudesse estabilizar duas frentes de funcionamento. Mas 
era essencialmente um ateliê feito com duas miúdas, que 
já não estão cá, a [Antiga Colaboradora] e a M.A.… a 
M.A. volta e meia aparece aí para trabalhar, geralmente 
à tarde e à noite… e era essencialmente… não tinha 
nenhuma expectativa de progresso, de fazer um ateliê 
assim ou assado… vagamente o objetivo que eu tinha 
era só trabalhar em projetos e publicações periódicas, 
jornais e revistas… nada mais. Eu na altura estava a 
trabalhar no Público, a fazer o Y e o Mil Folhas, fazia a 
Revista Ler, ainda fazia o Jornal Combate… pro bono, 
mas fazia… e abri o ateliê para fazer uma outra revista, 
mais importante, a [Revista]. Depois logo a seguir, 
ganhei a revista Alice, depois a da Câmara, depois a 
Companhias… portanto, parecia ser um ateliê… o sítio 
ideal onde eu pudesse aproveitar os meus recursos e o 
meu know how como diretor de arte de revistas e jornais. 
A evolução foi natural, também, para este modelo de 
trabalho híbrido, em que se faz de tudo um pouco, 
tentando inclusive até algum upgrade de tecnologias… 
mas eu nunca tive um plano… nunca tive.

Nem uma motivação particular?
Não… eu só abri por necessidade… eu não tinha 
um grupo. Eu era um solitário. Não tinha um grupo, 
não tinha uma tribo, não tinha nada… não tinha os 
alunos da turma… portanto, não tinha nada em que eu 
pudesse… aliás, não é bem verdade porque eu tinha uma 
coisa que se chamava General Design, em sociedade 
com um diretor criativo, que foi meu diretor criativo 
numa agência de publicidade onde trabalhei. Mas que 
nunca deu em nada. Nós tínhamos feitios, de facto, 
completamente oposto… nunca deu nada. Inaugurámos 
uma sal… Isto já em 1900 e qualquer coisa… noventa 
e pouco. E portanto eu andava entretedidíssimo, nos 
jornais… e conseguia resistir bastante bem àquilo que 
eu chamo atmosferas sulfurosas… como aqueles bichos 

que vivem nos vulcões, no meio do enxofre… assim eu 
aguentava facilmente uma redação de um jornal sem 
enlouquecer e sem os enlouquecer os gajos nem me 
chatear com todos ao mesmo tempo… e consegui fazer 
isso. E aquela lógica de ir trabalhando a mesma coisa, 
mas sempre de uma forma progressiva e tal… portanto, 
para mim era o ideal de vida, isso… e ainda hoje sonho 
com isso…

Com o regresso a essa realidade?
Não é possível…

Foi isso também que mudou, de certa forma, para 
os dias de hoje?
Sim. Não tens dinheiro nem tempo para aturar um 
gajo como eu, num jornal de hoje. Não tens. Poderias 
gostar, mas não tens… Os que ainda lá andam, e que 
ganham bastante bem, estão lá há muitos anos… há 
anos suficientes para terem feito de facto contratos 
bons… dou-te um exemplo: na altura em que fui 
contratado, ou me deixei… me fiz contratar… porque 
eu geralmente fazia projetos gráficos em que era 
obrigado a ir atrás deles, não é…? Ainda hoje tenho 
essa mania… de fazer-me necessário, de fazer-me 
indispensável. O cerne do meu trabalho… o cerne 
intelectual, digamos, de design editorial, não é 
facilmente reprodutível…

Nem substituível?
Não é substituível. Não depende do virtuosismo gráfico, 
percebes? O virtuosismo gráfico pode ajudar… mas 
a maneira como eu vejo as coisas, como eu vejo as 
rubricas, a paginação, o encadeamento entre as coisas, 
o tira aqui, põe acolá… não é reprodutível facilmente. 
Essa é a razão pela qual eu não consigo fazer uma capa 
ou um cartaz tão bem como alguns destes gajos aqui… 
três deles, pelo menos… às vezes posso fazer uma ou 
outra… mas não consigo fazer em contínuo fazer aquilo 
com a competência com que eles fazem. Mas em matéria 
de design editorial, não há qualquer hipótese… a minha 
cabeça é outra coisa… é um fenómeno. Não sei se isso 
se transmitiu muito ou não… nunca tive aqui um delfim 
para fazer as revistas.

Mas há antigos colaboradores seus que fazem 
trabalho em design editorial… quando o J.S. 
fala, penso se essa é também uma característica 
intransmissível. Não pode ser ensinada? O J.S. já 
trabalhou com a Sónia Matos e os +2 designers, 
que também trabalham em design editorial…
Não são tão inteligentes como eu… (risos) Têm outras 
qualidades. A Sónia… vamos lá a ver… em termos de 
criatividade, a Sónia conseguiu resultados fascinantes 
nos últimos anos. Foi por isso que ela, na altura em 
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que foi para o Público, foi contactada pelo Diário de 
Notícias e pelo Expresso, ao mesmo tempo… coisa 
que eu nunca consegui na minha vida. Ser pretendido 
para os três maiores e mais prestigiados jornais do 
país… e ela foi. Porque tinha feito uma carreira 
fantástica principalmente à frente do Independente… 
principalmente também com um suplemento que tinha 
sido desenhado aqui, o indígena. Mas não só. Ela tinha 
qualidades de metáfora gráfica que eu poderia dizer 
também que passaram um bocadinho de mim para ela, 
eventualmente, mas que eram uma qualidade dela, 
um atributo dela. Tinha qualidades de organização e 
de trabalho absolutamente notáveis que eu nunca tive 
e nunca terei ao longo da vida. Os +2… têm outras 
qualidades também…mas aquela mistura… isso, eu 
nunca vi… porque implica também um jogo de gato e 
rato com os jornalistas e os editores que não é muito 
fácil de se fazer…

E que só se aprende fazendo?
Aprende-se fazendo, mas essencialmente é uma 
questão de postura, de voz que tu tens. Não nasci 
com isso, obviamente, mas é uma coisa que… tenho, 
pronto. Tenho. E acabou… é preciso ver que um 
diretor de arte, em Portugal, significa geralmente um 
paquete de luxo… um gajo que transporta coisas de 
um lado para o outro… e que toma conta de uma fase 
da produção, ou do departamento da empresa, mas 
geralmente é lacaio dos outros lados… nomeadamente 
das redações e das direções, e não sei quê… portanto, 
quebrar isso, mas mantendo apesar de tudo um grau 
de confiança e de elegância e tudo… não é fácil… eu 
conseguia-o com algum… mas também foi gradual, 
também não era…

Não terá sido de um dia para o outro…
Não, não, não… no Independente, por exemplo, não 
tinha muita hipótese. Mas no Independente era também 
por outras razões. Havia lá um brilho, digamos… havia 
ali uma atitude de geração que não era a minha e de 
sinal até político diferente, e portanto também não… 
não era propriamente o sítio onde eu pudesse brilhar. 
Mas no Público isso já aconteceu… era mais propício. 
No Expresso isso também poderia acontecer, também. 
Mas estávamos a falar dos atributos dos outros 
versus… Só que às vezes isso é invisível, ou seja… 
tu olhas para uma coisa e não a vês. Pode estar em 
Times ou em Garamond, percebes? Esse brilho que eu 
tenho, essa mistura, pode ser traduzido de uma forma 
tão simplista, que parece que sempre esteve lá ou que 
alguém disse para fazer assim, não é? E portanto não é 
creditado ao diretor de arte ou ao designer. Se olhares 
para as nossas revistas… numa leitura mais distraída, 
digamos, podes pensar que aquilo é o editor ou o 

diretor que diz que aquilo é feito assim. E não. Não é 
feito assim… eles mandam tudo da mesma maneira. 
Título, entrada, texto, título, entrada, texto, título, 
entrada, texto… (pausa) Atenção que há nuances… no 
Público… quer dizer, às vezes há pessoas que têm… 
mas na maior parte dos casos os jornalistas são muito 
zarolhos, não conseguem ver as coisas que escrevem 
e que dizem… mas também tem nuances, não é tudo 
assim.

Voltamos ao ateliê. Que imagem é que o J.S. 
sente que as pessoas têm do ateliê?
De fora?

Sim, de fora… para dentro do ateliê… e 
corresponde à realidade?
Acho que é uma imagem mais benévola do que 
aquela que nós merecemos e somos. Eu acho que 
o ateliê… vamos lá a ver, isto é à escala que é… 
em certos círculos. Se fores perguntar a um gajo do 
Porto o que é que é o ateliê de Lisboa o gajo não faz 
ideia… Se perguntares quem é o Henrique Cayatte, o 
gajo diz-te… quer dizer, depende… eu diria que, no 
geral, em relação às pessoas que conhecem o ateliê, 
eu acho que a imagem é bastante positiva. Acho que 
tem a ver com essa genica gráfica e com essa tal 
exuberância que eu já estou farto de contar, não é? À 
volta do design editorial, obviamente, mais… não se 
fala de webdesign… há coisas que não se falam aqui, 
pura e simplesmente. Portanto, eu diria que é uma 
imagem positiva, tendencialmente condescendente… 
no entanto, eu diria que em certas franjas, essa 
classificação ou essa avaliação já não é tão positiva, 
ou seja… se tu fores ao núcleo duro, ou ao topo da 
ExperimentaDesign, e lhes pedires uma opinião ou até 
uma comparação com outros ateliês, obviamente que 
nós aí ficamos a perder… a nossa maneira de ser e de 
ver, não sendo ainda datável ou datada, apesar de tudo 
não é a vanguarda… percebes?

Acha que já tem o pé mergulhado demais dentro 
do mainstream? Acha que é por isso?
Não. Não. Não é por isso. É porque aquilo que 
fazemos não tem por vezes uma datação pela 
positiva… o que está a acontecer. Não é o que está 
a dar, o que está a acontecer agora. Portanto, temos 
uma mistura interessante, diria eu, entre o classicismo 
e a modernidade, entre novidade e velharia, que nos 
mantém ali também numa espécie de suspensão 
temporal que julgo eu que não é muito negativa. Mas 
obviamente que eu fico sempre inquieto quando um 
gajo como o Carlos Coelho, sai da Brandia, faz dois 
anos de pausa, faz a Ivity e de repente começa outra 
vez a ser a melhor agência do ano e o melhor ateliê do 
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ano, com trabalhos premiados aqui e acolá… de uma 
forma constante e com coisas moderníssimas… e eu 
penso assim: ‘como é que este gajo consegue fazer 
isto tudo…?‘ não é ele, porque não é designer… ou já 
não é há muito tempo… portanto, tudo isto também 
se mistura com o negócio, com a maneira como se 
faz tudo, não é? Eu tenho muita dificuldade, hoje 
em dia, em separar essas coisas… se como negócio 
somos uma espécie de empresa à beira do desastre 
permanente… ou seja, tendo um modelo de negócio 
perfeitamente desajustado e trabalhando numa área 
cada vez menos… com cada vez menos valor… e até 
com alguma capacidade em regenerar isso, de uma 
forma positiva… ou seja, sempre que apanhamos 
novos clientes é para fazer as mesmas coisas que já 
fazemos com os outros, que perdemos entretanto… 
só que agora cobramos menos porque há menos 
dinheiro e as pessoas acham que aquilo vale menos… 
e portanto, eu diria que, no geral, há uma bondade e 
uma simpatia pelo nosso trabalho, que nalguns casos 
permite uma avaliação mais apurada e que significa 
que há uma soma dos vários talentos aqui do ateliê, 
comigo incluído, que fazem uma soma bastante 
positiva… e eventualmente em determinados setores 
em que nós também já não trabalhamos, em que nós 
já não nos entendemos, essa avaliação obviamente 
é mais relativizada, não é? ‘Epá, ok, os gajos são 
interessantes…‘ por exemplo, ainda a ter que ver 
com aquela desconfiança natural sobre mim mesmo, 
quando um aluno, um estudante daqueles meus do 
Porto me diz que gostava de ir estagiar aos R2 eu acho 
natural. Quando me dizem que querem vir estagiar 
aqui, porque isto é fantástico, e porque gostaram 
muito, eu fico ‘ah, sim…?‘ Percebes? Quer dizer… 
acho que é graxa e que é uma coisa desajustada…‘não, 
não os R2 é que são a contemporaneidade, não sou 
eu…‘. Nesse aspeto, eu diria que… como é que eu te 
vou dizer isto…? Eu fui ganhando pontos, ao longo 
do trabalho… nunca me esqueço, aqui há um ano 
atrás, no ateliê do Pedro Falcão eu tive uma conversa 
com ele por causa do livro que estávamos a fazer por 
causa dele. E o Pedro Falcão é um daqueles gajos 
que eu considero que é um designer moderno, e faz 
coisas que eu não consigo entender, nem fazer… e 
além disso é de um rigor absoluto, na fibra do papel 
e não sei quê… coisas que eu também não dou para 
aí… como eu também gostaria de ser, em parte. E 
entretanto estávamos a falar, ele também me estava a 
mostrar os trabalhos dele porque aquilo saia no livro… 
e depois calhou, porque eu tinha o iPad, tinha lá os 
portefólios, na altura… de uma conferência que fomos 
dar a Barcelona, eu e o R.B., ao laus… Chillout não sei 
quê… os gajos tinham para lá… à volta dos prémios 
laus… e depois mostrei-lhe. E o gajo estava fascinado, 

babado, a ver os nossos trabalhos. Que, ao contrário 
dos dele, tinham imensa cor, tudo torto e não sei quê… 
porque o gajo é holandês até aqui (aponta ao cabelo). E 
aquilo deu-me que pensar: como é que um gajo destes, 
que é moderno, que é do seu tempo, mais novo, que 
tem uma postura séria sobre o trabalho de design e 
não sei quê… que trabalha mais ou menos só aquilo 
e não anda a fazer os discos da levoir… mas este 
gajo gosta, quer dizer… acha interessante aquilo que 
eu faço… e até eventualmente haverá uma ponta de 
inveja, de não sei de quê, de uma coisa que lhe parece 
estar vedada, tal como o trabalho dele também me está 
vedado a mim…

Acha que é uma espécie de inveja mútua?
Sim, mas aqui a questão não é a de inveja mútua… 
eu reparo com muita facilidade que tipos que 
eu considero mestres, e que considero melhores 
designers do que eu, mais contemporâneos e mais 
influentes… como o Mário Feliciano… que são gajos 
que gostam daquilo que a gente aqui faz. Já não digo 
que gostam do meu trabalho, porque já é difícil dizer 
isso assim, mas que apreciam… tal como apreciam 
o Almanaque e o trabalho com a ilustração… ou 
seja, é como se eu estivesse passado ali… dentro da 
nossa santa escala, que é pequenina… é como seu eu 
tivesse passado ali uma fronteira em que… quer dizer, 
também não posso baixar a guarda e depois começar 
a fazer porcaria, senão um destes dias lixo-me… mas 
quero dizer… eu diria que é uma apreciação positiva, 
mas que julgo que não é demasiado fundamentada em 
crítica, percebes? Nem de conceptual, nem de projeto, 
nem de coisa nenhuma… nem de grafismo… é um 
posicionamento que eu tenho… enérgico, também, 
de carisma e não sei quê, que as pessoas também 
apreciam e estimam. Também não é concorrente com 
eles… e portanto é um cromo que está ali, como eles 
também são… ‘é um cromo que está ali, porreiro, 
que tem umas coisas para ensinar, umas coisas para 
contar… não é bem a nossa onda, mas ok…‘ Um 
gajo, digamos, útil, à nossa comunidade. Portanto, 
eu diria… epá, não sei se isto respondeu… depois 
da parte dos clientes, no geral, há uma satisfação 
dos amigos dos amigos e aí sim, eu acho que há um 
bocadinho de baba, um bocadinho exagerada… e 
que não reflete às vezes os nossos improvisos e as 
nossas dificuldades. Portanto, nesse aspeto, eu não 
posso pretender mais… e se não há mais, é porque 
eu não faço mais. Temos boa imprensa, também… eu 
diria, embora também nem sempre fazendo muito por 
isso… às vezes faço, outras vezes não… faço mais 
do que aquilo que os designers gostam e sabem fazer, 
mas não faço o suficiente…
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Na autopromoção ? 
Sim. Por exemplo, aqui há pouco tempo, soube que o 
J.B. tinha contratado alguém para fazer só o trabalho de 
promoção dos prémios deles das capas, não é? Fiquei 
banzado, porque nunca me tinha passado pela cabeça, 
isso… quer dizer, não é verdade… de certa maneira, 
já tinha pensado que seria ótimo ter alguém do ateliê 
mas fora do ateliê que pudesse representar o ateliê e 
trabalhá-lo… como agora com a Colecao D, aquela 
amiga e conhecida do Frederico… mas quando eu digo 
que temos boa imprensa é porque apesar de tudo, se 
nós virmos entrevistas e coisas e notícias sobre isto ou 
aquilo, não me posso queixar… não me posso queixar… 
não havendo… à nossa escala eu posso dizer que faço 
parte do star system, mas também não tenho aquela 
qualidade ou a proeminência, que é feita também de 
qualidades que são pessoais e não sei quê, que permitiria 
a um gajo andar sempre aí nas bocas do mundo… mas 
isso em relação aos designers, também não é frequente. 
Embora tenhas aí tipos como o Ricardo Mealha que 
para além da sua representação do seu lado como 
designer, tem ali um lado quase social, também… e não 
só. É um gajo que é capaz obviamente de emitir juízos 
mais sérios, ou revelar atitudes mais sérias sobre várias 
coisas… e portanto, nesse aspeto eu sou muito low 
profile, de facto. Quer dizer… não parece, mas sou. E 
jogando isso tudo, eu diria que isso até é bom.

Na promoção do ateliê, que meios são 
privilegiados para a divulgação dos trabalhos 
que fazem? Há uma tendência para generalizar os 
formatos digitais, naturalmente… mas que meios 
é que o J.S. vê como potenciadores do trabalho 
do ateliê?
Ergh… embora não tenha soluções reais para isso, em 
termos de conceito e de prática, eu gostaria imenso de 
colocar no youtube, filmes… pequenos filmes sobre 
o ateliê… ou sobre a prática do design, ou sobre os 
nossos trabalhos. Só que o grau de complicação de 
montar uma coisa desse género é de tal ordem, com 
a rotina das coisas que nós temos aqui… eu penso e 
despenso, logo… mas gostava muito disso. Portanto, 
a imagem animada, neste caso filme…vídeo… seria 
para mim interessante. Nesse aspeto, nós fizemos uma 
atualização, um upgrade, desde os postais nos correios, 
de 2003 e 2004… ou 2002 e 2003, e depois 2005 e 
2006… mas acabou aí… nós fizemos um upgrade para 
os e-cards e para o site, também… mas eu diria que 
não trabalhamos muito bem isso… não trabalhamos, de 
facto, muito bem. Para quem trabalha na comunicação, 
temos sempre esse dilema. Em casa de ferreiro, 
espeto de pau. Por exemplo, não consegui montar 
uma estratégia interessante sobre aquele trabalho na 
Praça do Comércio. Fizemos um press release que 

mandámos para 40 sítios, mas nem fomos capazes de 
pôr no facebook ou no site uma coisa sobre aquilo… 
e eu tinha inclusive os headlines, mas não fui capaz… 
porque não sei trabalhar com aquilo, o R.B. não estava 
cá, a malta estava cheia de trabalho…

E passa…?
E passa. E passa e depois, olha… mas isso acontece 
também em todo o lado, também… mas eu diria 
que a gente aproveita pouco isso. Apesar de tudo, os 
meios em papel, e nós pensámos isso quando fizemos 
um projeto tangencial para a Experimenta chamado 
Volfrâmio, uma revista gigante que anda lá por cima, a 
ideia era daquilo depois continuar… um número anual 
ou semestral… isso seria interessante, não é? E mesmo 
com algum academismo à volta, se nós continuássemos 
a fazer aquilo… não sei se naquele tamanho, mas 
pronto. Mas seria curioso… como aliás, por exemplo, 
a RMAC fazia coisas dessas… auto-publicações e 
pequenos objetos e não sei quê, durante alguns anos 
também fez isso, ao princípio…

São oportunidades para fazer projetos de coisas 
que não vos pedem para fazer?
Sim, mas eu não tenho muito essa coisa, não é? 
Tem vantagens… de espírito de corpo, de coesão, 
também… embora deva dizer que esta separação 
geracional, digamos… há da parte deles e também, de 
certa maneira, ao assumir… portanto, não são meus 
sócios, não foram meus colegas… e portanto, são 
meus funcionários. Pode haver informalidade, mas 
há esse vínculo também… e isso funciona como uma 
barreira para fazermos esses projetos em conjunto 
francamente sérios e motivadores. É mais fácil traduzir 
isso no trabalho. Não é por acaso que quando nós 
temos uma solicitação da Experimenta para fazer 
projetos tangenciais, e aconteceu isso da última vez, 
nós não conseguimos fazer nada. Ainda fizemos uma 
reunião… ‘Ah, talvez…’ mas não saiu nada. Era sobre 
o Useless… epá… não era preciso um gajo esforçar-se 
muito e fazer qualquer coisa… mas não deu… não é 
fácil, isso. Eles têm vipes, às vezes, de autopromoção. 
O R.B., com o Facebook ou até a própria E.G., mas 
normalmente sou eu que tenho que puxar a carroça…

Falando das condições físicas do ateliê. Vocês 
estão aqui…
…desde sempre. Desde que o ateliê começou. 

Como é que vê…Quais são as principais 
preocupações que o J.S. tem para o espaço físico 
do ateliê?
(Pausa longa…) Eu sempre fui um grande cuidador 
da minha prole, digamos, nessa matéria. Preocupo-me 
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muito em dar boas condições físicas às pessoas. Se 
reparares, há 9 cadeiras Aeron naquele ateliê. Não há 8 
cadeiras Aeron e uma Moviflor… ou não há 5 Aerons 
e 4 qualquer coisa da Vitra e não sei quê… 9 ou 8, 
já não sei bem… mas há cadeiras para toda a gente. 
Aeron. Era o que eu tinha em casa e não descansei 
enquanto não comprei cadeiras daquelas para toda a 
gente, à medida que as pessoas iam entrando… são 
as melhores cadeiras do mundo para se trabalhar, de 
facto… continuam iguais às de há 15 anos atrás, o que 
quer dizer qualquer coisa… e custam uma fortuna… 
qualquer coisa como 1.500 euros, hoje em dia. E 
sempre foram muito caras… opá (pausa…) tenho 
sempre essa preocupação. Uma coisa que geralmente 
funciona mal nas empresas e quanto maiores são 
pior… a certa altura, estás a trabalhar com máquinas 
antiquíssimas e aquilo já não serve para nada. Se 
reparares, há uma renovação que tem tanto de acidental, 
porque as coisas avariam, como tem de intencional 
minha, de renovar o parque das máquinas… para as 
pessoas também se sentirem… sendo eu um tipo muito 
info-excluído, eu queria ter uma sensação de segurança 
que me dava ter o topo de gama de qualquer coisa. Em 
minha casa, eu tinha sempre o melhor de tudo.

Compensava a info-exclusão com a tecnologia?
O que obviamente também era fácil de associar ao 
novo-riquismo ou a uma certa ostentação, mas na 
verdade era a sensação de segurança que aquilo me 
dava. E de poder durar mais tempo de que o modelo 
não sei quê. É evidente que, à medida que o tempo 
passa, essas possibilidades vão-se reduzindo. Eu 
não descansei, quando foi a febre dos iPads… eu 
não descansei, e até contra tudo e contra todos, 
comprámos iPads para quase toda a gente… quase 
toda a gente. Obviamente que o iPad agora já vai na 
geração 4 e eu continuo com o 2. O meu iPhone é da 
primeira geração…

Portanto, não há uma preocupação 
desenfreada…
Há menos, agora. Com o software não… com as 
máquinas, com os computadores, aqui há uns tempos 
atrás nós oferecíamos, meio por meio, portáteis às 
pessoas… a maior parte deles tem um portátil que 
foi comprado a meias connosco. Do tipo… juntava 
o subsídio de Natal e pagávamos o resto e eles 
ficavam com um titânio não sei quê… foi sempre 
essa preocupação de dotar as pessoas de maquinaria 
competente para trabalharem. 

Que não seja só trabalharem aqui no ateliê, não é?   
Sim, exato. Agora… é verdade que os tempos e a 
sobrecarga da estrutura impedem que eu possa ser 

mais generoso e mais espontaneísta como era há uns 
tempos atrás. No entanto, em matéria de condições de 
vida e funcionamento, é o que puder ser de melhor. 
Qualquer coisa que precisar de arranjo ou melhoria 
é arranjada. Não fica ali a apodrecer durante não sei 
quanto tempo…

E ao nível da disposição das áreas de trabalho? 
Uma das primeiras impressões que se tem 
quando entramos no ateliê é uma área comum, 
para várias pessoas, e depois há um designer 
separado… vocês estão noutra sala… há alguma 
intenção neste tipo de disposição?
Não, não há. Nenhuma. Não há. Eu francamente 
não sei o que é que é ideal. Obviamente que aquela 
nave central tem pouca privacidade… embora eles 
também não pareçam precisar de muita. Um tipo 
como eu precisa, apesar de tudo, de mais…mas… 
ou seja, não são pessoas que sejam exuberantes ao 
telefone… ou com ex-namoradas, que não têm, ou 
com amigos, ou com gente, ou com a família, ou não 
sei quê… como acontece comigo… mas… foi uma 
coisa natural. Eu trabalhei durante, anos e anos, no 
sítio onde está a E.G.. Ali. E depois… ah, e sempre 
com a preocupação de dar os melhores lugares aos 
outros… houve tempos em que eu não tinha lugar, 
houve tempos em que fiquei lá no meio entre a E.G. 
e a S.P.… portanto… nunca quis ir para aquela sala 
pequena, porque eu nunca gostei daquela sala, mas o 
L.A. nunca se importou de ir… porque também tem 
a ver lá com o feitio dele… fica ali…sossegado. Ou 
seja, quando aquela sala vagou… 

E coincide com a abertura daquele novo espaço? 
Com a vossa ida para aquela outra sala?
Ergh… não, isso já foi anterior… A S.V. é que 
estava nessa sala (onde está hoje o L.A.) com a 
[Antiga Colaboradora]… isto vagou da [Antiga 
Colaboradora], porque ela estava ali mais a S.V.… 
e eu estava ali pelo meu. Acho que na altura eu 
estava ali a trabalhar no meio deles. E sem problema 
nenhum… não houve assim nenhuma intenção de 
separar pessoas…

E não sentiram… ou não refletiram na forma 
como isso alterava as vossas dinâmicas de 
trabalho? Nunca foi motivo de preocupação?
Não foi… embora eu acredite, pensado nisso, que 
a nossa passagem, da administração, para aquela 
sala, crie uma espécie de barreira natural… não só 
do acesso, mas também numa espécie de atitude… 
como aquela coisa da farda faz o monge…pode 
acontecer isso. E de facto aquele espaço claramente 
é um espaço para mim. Para mim não é no sentido 
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do dono da empresa, mas é no sentido do puto que 
tem as suas coleções, o seu canto e o seu reduto… 
coisas que ultrapassam o ateliê e… eu acho que 
isso nunca houve grandes problemas com isso. Não 
tenho a certeza, eles dirão melhor, mas não… a coisa 
ficou assim desde o princípio… aquela fila central, 
que já teve 3 pessoas em cada lado. Agora tem mais 
ou menos 2, em permanência, que eu acho que é 
melhor, apesar de tudo. Quando eram três de um lado 
e três do outro eu acho de facto que aquilo era uma 
espécie de manjedoura… parecia um aviário, não é? 
E… eu andava sempre a dar voltas à cabeça, porque 
provavelmente deveríamos prolongar as secretárias até 
ao fundo, as pessoas passavam por fora e, portanto, 
ganhavam um bocadinho mais de espaço cada uma. 
Mas… aquela salinha, onde está agora o L.A., antes de 
ser da [Antiga Colaboradora] e da S.V., era da Agenda 
de Lisboa. Trabalhava ali a redação e a designer. 

Os tais colaboradores que o J.S. contratava?
Sim. Iam para ali… enfim, aquilo é minúsculo, mas a 
coisa funcionava ali. E portanto, de alguma maneira, a 
organização não obedece a nenhum programa prévio, 
obedece fundamentalmente à tipologia do espaço e 
adapta-se a ela… não é mais do que isso. Sendo que 
durante muitos anos eu era o tipo que saltava mais 
facilmente, ou seja, nunca tive um lugar, o meu lugar 
privilegiado… a não ser o facto de estar à janela. 
Inicialmente o meu lugar era onde está o R.B.. No 
princípio do ateliê. Depois passei para o lugar onde 
está a E.G.. E depois passei para o meio desse sítio… 
mas nunca pensei ‘epá não, esta sala é para mim…a 
administração tem que ter uma sala’… nunca liguei 
muito a isso.

Esse reduto do J.S. está carregado de livros… os 
livros são uma evidência muito notória no ateliê. 
De que forma é que eles são utilizados no ateliê? 
Os livros que estão nesse canto são seus e os 
designers não se interessam por eles?
Interessam-se vagamente… quer dizer, razoavelmente. 
Aliás, a E.G. costuma ir lá fazer expedições… caçadas, 
verdadeiras caçadas, para apanhar coisas que lhe 
interessem lá para fazer as capas delas, para a Imprensa 
Nacional. Mas temos que compreender também uma 
coisa, Leonel… Estas velharias são uma coisa minha… 
e uma pretensa missão que eu também descobri a meio 
da minha vida, mas que apesar tudo vêm do tema… eu 
sempre fui um colecionador nato de coisas… é natural 
que, a estes gajos, isso diga menos… estão menos 
interessados com essa… transmissão de conhecimento 
ou com essa preservação de memória ou património… 
não têm idade nem interesse cultural ou geracional 
por isso. Eles devem achar graça àquilo, até porque 

estão ali imensas obras-primas do design português e 
da ilustração, mas não é muito mais do que isso. Tanto 
que eu já desisti de lhes andar a dar… a última que fiz 
foi dar uma coleção praticamente completa ao L.A. do 
Almanaque, do Sebastião Rodrigues… ainda ali está… 
pensei que o gajo ia levar aquilo para casa… está bem, 
está… ainda está ali empilhada. Já tinha dado uma ao 
R.B. e acho que já tinha dado outra à E.G.. Epá… não 
vou voltar a fazer isso… aliás, até já a pretensão de 
levar as capas boas repetidas e… ‘olha, querem?’… 
os gajos até depois já se sentem obrigados a aceitar 
aquilo, percebes…? epá, não… A S.P. tem um certo 
brilho nos olhos com coisas retrô… revistas e tal… eu 
dou-lhe a ela… epá, mas compreendo perfeitamente 
que, no geral, aquilo que está ali não tem nem valor 
nem utilidade para eles, percebes? Não é tanto uma 
questão geracional… não lhes interessa, mesmo… não 
é a onda deles… tem servido muito para a colecao 
D, de facto, mas… nem me preocupo em transmitir 
essa doença…

Mas não lhes servirá também…? Mesmo 
que… não servirá como um veículo da própria 
identidade do J.S.? Tudo isso não será uma 
extensão, como o que falou relacionado com o 
conteúdo…?
Sim, está ligado. Está ligado. Não, está ligado… é 
também uma espécie de retaguarda, também… aqueles 
cartazes londrinos que temos ali na sala de reuniões, 
de 1800 e muitos e 1900 e poucos, que são de teatros 
de Londres, não é por acaso que eles estão sempre 
ali à vista…porque ainda hoje para mim têm lições, 
e para eles também, supostamente… e portanto gosto 
de os ter como referenciais. Os livros estão sempre 
mais escondidos. Mas fazem parte… fazem parte do 
embrulho, ou do pacote…

É concebível… embora trabalhem com imensos 
colaboradores que não estão aqui fisicamente 
no ateliê… mas é comum trabalharem com as 
pessoas a partir das suas casas? É comum 
trabalharem com os designers a partir de casa, 
ou pensam nisso como uma estratégia de 
mobilidade para o ateliê?
Bom… olha, tenho pensado nisso muitas vezes. Parece 
que, ao limite, a conjuntura económica nos empurra 
para essa solução. Que é: tu tens uma estrutura 
mínima, pagas o mínimo por aquilo, pelo espaço e por 
tudo mais, porque as pessoas trabalham normalmente 
noutro sítio, e a net normalmente toma conta do envio 
dos trabalhos e mais não sei o quê. E de facto, estes 
gajos, quando estão de férias, ou estão doentes, em 
casa, às vezes conseguem fazer coisas de trabalho, e 
trabalhar com os clientes… Qual é que é o problema? 
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Perde-se alguma coisa nisto. O contacto… e não é 
tanto o contacto humano, que para mim ou para a 
S.V. é mais importante, e para eles é menos… mas 
como são trabalhos de continuidade, não são trabalhos 
de criação pura, são trabalhos de continuidade, e de 
desenvolvimento, e de muita discussão e os clientes 
são muito chatos, e aquilo nunca foi muito bem dito… 
e agora não é bem assim, é assado, e agora falta isto e 
falta aquilo… obviamente que essa autonomia e esse 
afastamento têm sempre um prejuízo. Percebes? Têm 
sempre um prejuízo. E se falarmos de um cliente que, 
apesar de tudo, tem uma latitude ou um tamanho como 
a EGEAC… nem sequer acho saudável fazer-se isso… 
trabalhar em casa, sozinho…e enviar por e-mail tudo, 
cá e para lá… ainda hoje estivemos a falar sobre um 
dos nossos colaboradores que é a… os tradutores, que 
estão a fazer connosco a Agenda de Guimaraes 
e que estão a traduzir tudo o que a gente precisa, que 
é a Ana Yokochi… aquilo é uma coisa inacreditável… 
aquilo nem sequer tem escritório. É a casa dela e ela 
tem uma série de associados, em Inglaterra ou nos 
EUA, que a qualquer hora do dia ou da noite ela manda 
os textos, os gajos traduzem e mandam para ela. E ela 
manda para nós. Epá… crime perfeito… não é preciso 
empregada da limpeza, não é preciso inspeção sanitária 
ou uma porcaria de um médico como nós temos… não 
precisas de nada. Não tens despesas de estrutura, não 
tens encargos de coisa nenhuma e tens uns gajos, com 
quem tu confias, que te fazem esse trabalho… mas 
vamos lá a ver… é possível fazer isto com a tradução. 
É. Aquilo não tem muito que saber. É uma operação 
muito simples. Especializada, mas muito simples…

Talvez numa paginação?
Ergh… depende… se for um livro… livros de ficção, 
sim… mas se for um livro como aquele que eu estava 
ali de volta, da E.G., olha… ela estava para lá a armar 
uma confusão com os extratextos e não sei quê… 
que só presencialmente é que a gente conseguia 
resolver… (pausa longa…) há um limite, digamos, 
de competência, em relação a esse afastamento 
físico. Eu diria que nesta área de negócio, estruturas 
como esta estão condenadas a desaparecer, porque 
não tem sustentabilidade, a médio-prazo… se não a 
curto… não tem sustentabilidade para isto… porque 
o estado também não nos alivia a carga e portanto… 
tu continuas a pagar tanto ou mais e o trabalho 
vale cada vez menos e tu não consegues sustentar 
isto… e portanto, provavelmente terá que haver uma 
solução mista, não é? Em que tu tens um corpo mais 
pequeno… mas precisas sempre… epá, apesar de tudo 
acho que tem que ser presencial, se não também… 
a sério… eu acho que… isto não é trabalho técnico. 
Como é que tu depois desenvolves as tuas capacidades, 

os teus skills, aquelas habilidades que tu tens disto ou 
daquilo, mesmo que eu diga que esta é mais genética 
e não é transmissível… epá, mas como é que tu 
consegues fazer isso, se não for presencialmente?

Longe da vista, longe do coração. É um bocado 
isso?
É… é…é… o nosso trabalho é muito sofisticado… 
obviamente que os clientes têm muito interesse em 
fazer daquilo um trabalho técnico, barato… mas não 
é. Exige muita conversa… e… mas é verdade… por 
exemplo, eu vi isso na Leya… tu na Leya tinhas um 
corpo de designers residente para fazer o quê? Para 
fazer os livros escolares. E para fazer os livros de 
banda desenhada e os livros chatos. Mas os livros das 
editoras, de texto… as obras de edição e de ensaio, 
eram feitas por outsourcing com gajos que, geralmente, 
já tinham trabalhado em gráficas, mas trabalhavam em 
casa. Recebem pouquíssimo, uma miséria por página… 
mas francamente, não precisam de ter um ateliê de 6 
pessoas… mesmo que houvesse trabalho para esses 6… 
mas o trabalho é tão pouco rentável que não permite ter 
a casa aberta… e portanto os gajos podem trabalhar em 
casa. Só fazem aquilo, são especializados. Podem sofrer 
um despedimento, ou uma perda de… confiança, não, 
mas… pode acontecer faltar-lhes trabalho. Mas apesar 
de tudo não têm… não é um barco muito grande que 
vai ao fundo, não é? Mas aquilo também não tem nada 
que saber. Quer dizer… há princípios… mas que os 
gajos também dominam aquilo muito facilmente… mas 
se for um livro com imagens ou se for uma enciclopédia 
ou não sei quê já não é tão fácil e portanto a coisa, a 
partir daí, multiplica-se… ora nós fazemos aqui um 
trabalho, apesar de tudo, muito sofisticado, muito 
diversificado… na EGEAC, tu estás a fazer uma imagem 
gráfica, que é difícil sempre de criar, de parir, mas 
depois a partir dali aquilo é sempre um vendaval…pá… 
é desde filmes animados para a televisão e para a net, 
até mupis… imprensa… tens… alguns filmes podem 
ir à televisão, até, mas… tens toneladas de papéis, de 
folhetos, de flyers, de coisas… que têm nuances. Não 
são exatamente iguais ao A ou B ou C… não consegues 
fazer aquilo…uma estratégia concertada para aquilo 
não é facilmente feita em casa.

Vamos terminar a entrevista com o bloco relativo 
aos clientes. Já fomos falando alguns destes 
pormenores e é provável que alguma dessas 
ideias surja reforçada, mas… como é que o J.S. vê 
os clientes do ateliê? Como é que os caracteriza?
Uns estúpidos… bom, quase todos. (risos) Alguns são 
mesmo. Bom… como é que são os clientes do ateliê? 
Os clientes do ateliê são essencialmente pessoas que 
acreditam que ter um designer é muito fixe… e que nós 
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somos a contrapartida correta ou exata da necessidade 
deles. Nesse aspeto, eles são, digamos, nossos fiéis 
admiradores… com tudo o que de precário tem esta 
relação. Ou seja, quando um deles é despedido do 
seu local de trabalho, ou desaparece da circulação, 
há um elo que se perde e há um cliente que vai à vida 
também. Isto é muito característico dos ateliês de 
design, e é uma fragilidade ou uma vulnerabilidade 
terrivelmente perigosta. Ou seja… nós morremos 
com a morte dos nossos clientes, também… vamos 
morrendo com os nossos clientes, também. O ateliê 
tem, apesar de tudo, tido uma regeneração… ou seja, 
o leque, o nosso leque… de portefólios e de trabalhos 
dos nossos clientes tem-se desenvolvido de uma forma 
muito regular e de uma forma muito agradável. Pena 
é que o trabalho diminua de valor, porque senão… 
seria fantástico. Mas nós temos tido uma renovação 
interessante. Geralmente para fazer as mesmas 
coisas, como eu disse há bocado. E com menos 
dinheiro… Sempre [reforçado] com menos dinheiro. E 
portanto no geral, os clientes são-nos bastante fiéis… 
porquê? Porque nós nunca os lixámos, nós nunca 
os mandámos passear, nós nunca dissemos ‘ah, isso 
não podemos fazer…’ ou ‘ah, não, não… com esse 
prazo é que já não.’ Nunca [reforçado] fazemos isso. 
Aguentamos tudo. Um verdadeiro saco de pancada. 
E… respondemos apesar de tudo com uma razoável 
competência técnica… uma competência técnica quase 
absoluta… Às vezes, há uma falha, mas é rara… e 
uma razoável competência artística. Portanto, isto 
mantém uma relação de confiança durante muitos 
anos. O que faz com que eu tenha aqui trabalhos que 
me metem algum pânico porque já cá estão há tanto 
tempo que já não me parece natural que estejam cá. 
Percebes? Parece que já…(pausa longa)… No geral, 
os nossos clientes são muito desorganizados, sabem 
muito bem o que não querem mas não sabem o que 
querem e, como em quase todo o lado, gostam de 
trabalhar a partir de uma primeira maqueta ou de uma 
primeira visualização de um ideia ou de uma coisa 
qualquer. E portanto, têm muita dificuldade em passar 
brífingues sólidos, ou interessantes, ou estruturados… 
e portanto, uma das partes que há bocado eu disse que 
gostava, que era de reinventar o trabalho ou o próprio 
brífingue tem a ver com isso… tem a ver com uma 
compensação daquilo que vem do lado do cliente que 
geralmente é muito pouco… muito pouco… há clientes 
de todas as tipologias, mas como nós não trabalhamos 
com diretores de marketing ou chefes de produto de 
empresas, ou de comércio, ou da indústria, de topo… 
apanhamos sempre assim uns cromos… apanhamos 
sempre amadores. Quase sempre… a exceção talvez 
seja a EGEAC e a sua diretora de comunicação, mas 
no geral há um grande amadorismo nisto tudo e, 

em muitos casos inclusive, nós somos preferidos e 
estimados por compensarmos claramente, e de uma 
forma escandalosa, as incompetências e as falhas 
de organização dos clientes. Só para tu veres: as 
revistas que nós fazemos aqui e que, nos seus picos 
de produção, são como revistas normais, não têm 
estrutura profissional. Quem é que clona, quem é que 
imita essa estrutura profissional, de tráfego, de redação 
e produção? Somos nós. É o ateliê. Com base na 
experiência que nós temos e que eu tenho, também. E 
portanto isso é extremamente aliciante para os clientes.

Mas isso não terá o tal lado de se tornarem úteis?
Sim, é uma vantagem competitiva. Eu também sei. E 
às vezes penso assim ‘bolas, eu estou a dar isto…e sei 
que estou a dar isto. Não me pagam isto, mas também 
sei que com isto eu não deixo o cliente fugir para o 
vizinho do lado.’ Que obviamente é mais ranhoso, é 
mais chato… ‘ai, isto não está bem… e não sei quê… 
meta debaixo da porta’. Não, aqui ninguém mete nada 
debaixo da porta. Sentam-se ao nosso colo. De facto 
é isso, não é? Temos aí uma revista que se chama 
‘O Cofre’, que é um caso de polícia, do ponto de 
vista de organização e de gestão, e a senhora, que 
funciona como diretora da revista diz ‘ai, a direção 
da empresa’ – neste caso, é uma instituição – ‘acha 
que vocês ganham muito dinheiro com isto (que é 
mentira…) e está a pensar em ir fazer isto numa gráfica 
qualquer, e não sei quê… Mas eu já lhes disse! Se 
não for com o ateliê de Lisboa eu não faço! Porque o 
ateliê de Lisboa faz coisas que vocês… que eles nem 
imaginam!’ Claro… faz as coisas que ela não faz. Que 
ela devia fazer. Nomeadamente organizar a própria 
pauta da revista, a estrutura editorial… portanto, é uma 
vantagem competitiva também. As pessoas apreciam 
essa segurança, também, que a gente lhes dá. Mas à 
custa, obviamente, de um trabalho brutal…

É impensável, na filosofia do ateliê, chegar um 
brífingue, um programa, e este voltar para 
trás… dizerem ‘isto não está bem, reformulem o 
programa’?
Ergh… já aconteceu nós telefonarmos a pedir 
esclarecimentos ou para esmiuçar coisas. Não dá 
bom resultado. A última vez que fizemos isso foi com 
a Imprensa Nacional e ficaram tão escandalizados 
que, passados uns dias, com falta de resposta, nós 
telefonámos para saber o que é que se passava e eles 
já tinham atribuído o trabalho a outros. Aquilo era 
uma espécie de concurso, mas nós achámos que era 
um escândalo fazer um livro de uma nova coleção 
muito visual sobre criadores portugueses, a começar 
pelo Rafael Bordalo Pinheiro e achámos um escândalo 
ter que dar um orçamento para tão pouca conversa e 
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tão pouca explicação sobre o livro. E fiz um e-mail 
bastante esmiuçado sobre isso. E o resultado foi 
catastrófico. Não só não tive resposta concreta a 
isso como mais tarde os gajos passaram… nós não 
tínhamos dado o preço, sequer… como não tínhamos 
dados concretos, a gente não queria dar aquilo… epá, 
os clientes são como os ateliês de design… são uma 
fauna muito heterogénea e andam aí também… olha… 
no geral, de facto, complicam-nos muito a vida. Porque 
trabalhamos, apesar de tudo, com gente que não tem 
esse tipo de profissionalismo, também. E portanto, não 
têm bem ideias definidas, percebes? Vão… improvisam 
como eu…

Mas esse grau de profissionalismo passa a ser o 
vosso profissionalismo, porque vão recorrendo 
aos vossos serviços, ou não? 
Não lhes conseguimos ensinar nada. Nada.

Portanto, não diferenças entre um novo cliente e 
um cliente que já colabore convosco há sete anos?
Não. Só a organização e a orgânica do cliente, e 
a qualidade pessoal do interlocutor é que ditam a 
diferença. Ou seja, se tu tens na EGEAC um diretor 
de comunicação, é suposto que esse diretor de 
comunicação tenha uma visão mais sólida das 
coisas do que um gajo qualquer que anda por aí… 
um comissário… e depois, se essa pessoa tem uma 
experiência profissional e o perfil e não sei quê… 
aí sim, tens um interlocutor interessante. O que não 
impede que ele te peça as coisas para a última da hora 
ou para dali a dois dias… e isso é mato… constante. 
Trabalhamos com prazos miseráveis. Há uma… 
e nós, quando aceitamos isso, também estamos a 
dessacralizar o trabalho. É verdade… é verdade… em 
parte é trabalho, em parte é convicção. 

Esses interlocutores… parece que vocês 
acabam por encontrar nesses interlocutores, 
nesses agentes, os verdadeiros clientes… os 
destinatários dessas mensagens, quando na 
realidade não o são, não é?
Sim… é verdade, até porque eles fazem sempre um 
número de ‘ah, eu não decido nada, quem decide 
é o administrador…’ geralmente acontece depois 
isso… e isso pode acontecer a qualquer nível, desde 
a gulbenkian até à EGEAC até ao Zé da Esquina… há 
sempre dois níveis do cliente, e um deles está sempre 
escondido. Podemos saber qual é, mas está sempre 
escondido… e não temos acesso, geralmente.

Tem que passar sempre por…
É. Isso tem também a ver com a escala a que nós 
trabalhamos. Como é uma escala pequena, certos 

processos são muito sumários. Eu gostava imenso 
de ir atrás do trabalho, explicar tudo, fazer sinopses 
escritas, apresentar publicamente o trabalho… epá, 
não há tempo, nem dinheiro para isso. Acabei de fazer 
o novo projeto para a Agenda de Lisboa, no âmbito 
das minhas funções como diretor de arte da Agenda. 
Portanto, foi um projeto grátis. Já tínhamos ganho em 
concurso o anterior, pronto… não o daquele tempo 
em que a agenda foi feita cá, mas posterior… há dois 
anos… e portanto esta restruturação eu fi-la, digamos, 
graciosamente. Fiz uma maqueta que acabei ontem, 
para hoje eles irem mostrar aquilo à vereadora. Opá, 
eu adorava ter ido com o trabalho para explicar tudo… 
mas não só não me dava jeito, como o próprio cliente 
da Agenda não estava muito interessado nisso. Porque 
ia mostrar aquilo assim by the way e pronto… também 
não era uma apresentação formal. Mas pergunto-
me se não seria melhor eu ter ido… mas na maior 
parte dos casos não tenho para isso, sequer. Portanto, 
sujeitamo-nos a que o cliente olhe para aquilo com 
os seus próprios olhos, só. Com aquilo que ele sabe, 
experiência de vida, cultura, etc. E aquilo que ele 
lê, naquilo que nós fizemos, que tem outras leituras 
e outras coisas, pode ser desastroso para nós. Pode 
ser ‘hey, o que é iso?! Que é isto? Esta cor?!’… ou 
outra coisa qualquer. E de repente, nós… como não 
explicámos nada, nada feito. Às vezes também se 
explica e não se ganha. Mas… temos uma grande falta 
de acompanhamento dos trabalhos e isso tem a ver 
sobretudo com o nível de clientes e de budgets com 
que nós trabalhamos. É tão baixo, ou é tão [Professor], 
que não permite fazer essas flores facilmente. Enquanto 
numa agência de publicidade, ou uma Ivity ou não sei 
quê… OK, pagas mais, mas depois também trazes um 
account, ou trazes um gajo como um diretor de projeto 
que vem acompanhar aquilo. Agora isso é muito 
perigoso para nós. Quando nós mandamos um trabalho 
sem justificação… epá… eu sou pelas sinopses. Um 
gajo manda um trabalhinho por e-mail ou por pdf ou 
não sei quê, epá… escrever três linhas sobre aquilo. 
Resulta… geralmente, resulta bem. E, também aprendi 
a fazer isso com o tempo, a despistar… ou seja… 
fragilidades do trabalho, debilidades do trabalho, ou 
pressupostos e preconceitos que o cliente tem e que eu 
conheço, ou armadilhas que o próprio trabalho indicia, 
eu posso desmanchá-las logo nessa justificação…

Mas isso não se consegue só quando se conhece 
o cliente? Conhecendo quem está do outro lado?
Sim. Mas, por exemplo, eu fazia isso muito nos 
concursos, ou seja… conhecendo os concorrentes, eu 
podia tentar anular, na minha justificação, algumas das 
armas deles… ou o que eu podia admitir que seriam as 
armas deles, não é? Ou seja, se eu concorro com a rmac, 
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epá, ‘bolas… os gajos fazem melhor grafismo do que 
eu, ou mais contemporâneo… o que é que eu vou dizer? 
Que isto é uma mistura de clássico e moderno… ou 
que o design editorial aqui é mais importante do que o 
grafismo…’ ou seja, posso fazer isso…

Portanto, tem uma componente de estratégia 
mais acentuada…
É…

E esses interlocutores de que falávamos, 
intervêm no processo? No sentido de 
modificarem o projeto ? 
Então, não?! Claro… qualquer coisa! Desde a cor ou 
à tipografia… tipografia geralmente não são muito 
sensíveis, mas… qualquer coisa serve. Ou até às vezes 
coisas que eles têm razão e que nós não vimos. Bolas, 
quantas vezes… 

Vocês lidam bem com isso?
Ergh… num curto prazo eu lido mal. Já me aconteceu 
passar para cima do cliente esse azedume, mas… 
tenho uma maneira de o fazer que depois desmancho 
facilmente, também… porque é meio perigoso, é uma 
situação perigosa… curiosamente, o pessoal ‘lá de 
cima’, os designers aqui do ateliê, têm uma latitude 
bastante grande em relação a isso.

Têm já anticorpos contra isso?
Não… mais facilmente entendem que aquilo que 
fizeram pode não estar bem e que não respondeu bem 
do que eu próprio. Isso tem a ver, penso eu, pelo facto 
de eles terem crescido num ambiente onde o design está 
de tal maneira pulverizado, em termos de competências 
e de avaliação, enquanto que eu cresci exatamente a 
ser educado para ser uma espécie de sumo-sacerdote 
de um culto onde a maior parte da malta não mete o 
nariz. Portanto, eu às vezes ainda tenho essa crispação 
de… ‘ o que é que é esta merda?! O que é tu sabes 
disto?!’…mas depois… ‘Espera lá… mas isto hoje toda 
a gente sabe…pronto, ok…’ e depois acabo sempre 
a pensar… ‘epá, isto é a cara dele, não é a minha… e 
eu estou aqui a mexer na cara dele e o gajo tem que 
estar confortável…’ Isto é perigoso, porque depois 
isto leva um gajo a ceder… tens que… há sempre ali 
limites. Limites éticos, estratégicos, limites morais… 
que tu vais criando, adaptando. Nesse aspeto nós somos 
muito flexíveis. Muuiiito flexíveis… epá, facilitamos 
muito… e as pessoas apreciam isso também. Epá, 
porque hoje em dia ninguém quer gajos que chateiem, 
estás a perceber? A vida é tão complicada… eu estou 
sempre a dizer isso lá em cima. A vida é tão chata, é tão 
desgraçada… que ter um gajo que está sempre a dizer 
‘eghghh…’ percebes?

A dar lições? 
É… havia um gajo da Caminho, um editor da Caminho, 
na Leya, que me dizia assim. ‘oh J.S., é só mais uma 
capa… o que é que isto interessa?’ Um gajo velho, 
sofrido. A figura de topo, da Caminho… epá… isto por 
causa dos autores porem e disporem das capas dos 
livros… ‘É mais uma capa, pá…‘ E eu: ‘fogo…‘ Epá, 
mas de facto é verdade…

Como é que é a relação… já percebi que nem 
todos lidam da mesma forma com essas… com 
esses entraves que são criados, mas como é 
que o J.S. vê a relação, a sua e a da equipa, com 
essas pessoas? Convém que seja uma relação 
próxima…?
É… é… é completamente… é facilmente pessoal e 
intransmissível. Ou seja… a S.V. trata pessoas por 
tu, clientes por tu que eu trato por você. E vice-
versa. Ergh… as mulheres, como nós sabemos, é 
de queriduxa para cima. Ao fim de um tempo… 
portanto, linkam-se de uma maneira que eu nunca 
consigo entender como é que aquilo funciona. 
Portanto, estabelecem logo cumplicidades de uma 
forma muito fácil e que depois, também tem os seus 
problemas… há alguns problemas com esta questão. 
Eu como sou… razoavelmente temperamental, 
embora cool, acabo sempre por estar a trabalhar 
para os amigos, e não para clientes. Ou seja, acabo 
sempre por fazer das pessoas, amigos… amigos, não 
amigos do peito, ou amigos de copos, mas amigos… 
e portanto estabeleço uma relação de amizade com as 
pessoas. Mesmo quando os trabalhos são horríveis ou 
difíceis… isso é muito fácil para mim. Ou seja… é o 
contrário daquela história que se diz das putas…‘não 
se podem beijar na boca, senão depois…apaixonam-
se.’ Eu geralmente apaixono-me facilmente dos 
clientes… apaixono-me no sentido de gostar 
deles, mesmo com os seus defeitos, com os seus 
problemas… é muito fácil isso acontecer-me. Tem um 
problema, que é a excessiva familiaridade é sempre 
perigosa porque permite cumplicidades na desgraça, 
que não interessam. Ou seja, facilitismos…

Excessos de confiança? Esse tipo de situações?
Não, no trabalho… não é pessoal… 

Não, eu falava no próprio trabalho…
OK… É tu estares à vontade para me pedires um 
trabalho para dali a meia hora, não é…? Ou então se 
aquilo correu mal… ou então pedincharem-me menos 
dinheiro… percebes? E portanto a relação é muito 
franca, também. Mas depende das pessoas… e aí, 
então, é que depende mesmo das pessoas… como nada 
disto é muito profissional, nem o relacionamento delas 
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connosco… connosco, apesar de tudo, para elas, e do 
ponto de vista do trabalho, é muito profissional, mas do 
ponto de vista pessoal, de tráfego, acaba ser pessoal… 
e portanto, nesse sentido, não profissional, estamos 
muito dependentes das relações com as pessoas… 
sendo que, às vezes, eu tenho que gerir situações 
limite. Que é ter um cliente muito importante que não 
quer trabalhar com aquele designer… porque não gosta 
dele… ‘porque é uma songa monga, porque é estúpida, 
porque é lerda, e não sei quê…’ E isto é muito típico 
nas mulheres… isto só acontece com as mulheres. 
Pelo menos, na minha experiência… quer, portanto, na 
forma positiva, estabelecendo laços indissociáveis, em 
que, à partida… inclusive de informações e de coisas 
que extravasam a esfera do ateliê… e que é natural, 
e geralmente muito característico das mulheres, mas 
depois o contrário também… que é, os venenos e os 
ódios em relação a alguém. Ou seja, eu já tive que tirar 
designers, mulheres, de trabalhos em que estavam a 
ser claramente… não direi perseguidas, mas estavam 
na mira… daquela criatura que nós temos do lado de 
lá e que eu não posso mandar à fava… e portanto… 
mas isto acontece em qualquer lado… numa agência 
de publicidade, também… se um grande cliente 
disser ‘eu não gosto daquele account, a agência de 
publicidade muda o account… ou muda o criativo 
ou muda qualquer coisa… eu também faço isso aqui, 
não é? E já o fiz pelo menos duas vezes. Ou seja, se 
eu deteto uma situação de conflito, ou de crispação, 
ou de qualquer coisa que não funciona bem, eu tenho 
é que tirar isso da frente, porque senão aquilo vai-me 
cair em cima. Vai-me cair em cima de duas maneiras: 
cria um problema operacional, mas também me cria 
um problema de gestão. Depois o cliente acha que eu 
não sou capaz de gerir bem a equipa. ‘Está ali um gajo 
a dar problemas e ele não resolve… e portanto aquele 
gajo também é um problema…’

E aí, o J.S. responde com mudanças… 
Aí, atalho. Aí, não faço orelhas moucas… ‘ah, continua 
lá…’ Não, não, não. Principalmente às mulheres, tenho 
essa… epá, não é intuição, mas pronto. Tenho esse 
cuidado… ok, se há aí problemas, eu sei que aquilo… 
para mim, pode ser uma chatice e pode não ser nada, 
mas sei que para elas é e pronto, é isso que conta. 
E isso acontece.

Tem dificuldades, ou vocês têm dificuldades, 
nesse microcosmos de que fala, em demonstrar 
o valor profissional do vosso trabalho? Há pouco 
o J.S. falava que era uma questão geracional, 
que foi educado numa geração de saberes 
estabelecidos. Hoje há essa dificuldade em dizer 
‘Nós é que sabemos’? 

Ergh… vamos lá a ver. É preciso pensar que hoje, 
um livro ou um catálogo, pode ser feito por mil 
designers com o mesmo nível de competência técnica 
e artística. Há 15 anos atrás era meia dúzia só que 
faziam isso. Hoje, desde um estudante de uma 
escola de design, até um gajo como eu, passando por 
milhares de outros casos… um livro, pode ser feito 
com a mesma qualidade, nunca será igual, mas com 
qualidade, por mil gajos diferentes. Portanto, eu não 
posso ir dizer que sou eu que faço bem livros. Posso 
fazê-los de uma certa maneira… posso dizer, ‘que o 
projeto de uma revista e… eu, ainda posso ser… o 
mais interessante do que a maior parte da malta que 
anda aí…’ Mas certos trabalhos… a imagem gráfica, 
disto ou daquilo, um acontecimento, de um flyer para 
não sei quê, tu vês… até nas escolas, nas turmas, nos 
alunos… epá, quem me dera ter sido eu a fazer isto. 
Portanto, eu não vou arrogar-me a um estatuto ou a 
uma coisa qualquer que não faz sentido hoje ter. Não 
faz sentido. Há certas… fazer a edição e produção de 
uma revista, aí é um trabalho complexo que não pode 
ser feito em casa por um gajo… ok, eu posso dizer 
assim: ‘não, não… não vás fazer isso com o vão de 
escada, vem aqui fazer comigo, e assim assim.’ Mas 
no geral, uma boa parte do trabalho que nós fazemos, 
pode ser feito por muita gente, bem. E portanto, a 
malta tem que baixar a proa… porque isto joga com 
outra coisa que é… às vezes, eu não tenho a certeza 
das razões pelas quais as pessoas nos contactam. 
Muitas vezes contactam-nos, e não sabem aquilo 
que a gente faz. Epá, ouviram dizer ou fizeram, ou 
viram isto ou aquilo. ‘ah, foram vocês que fizeram? 
Ahhh… e foram… ahhh… O que geralmente redunda 
em nosso benefício. Mas, no geral, ou muitas vezes 
acontece… eu não tenho nenhuma certeza sobre 
isso. Eu aí sou muito low profile e… epá, sou mais 
um que ando aí. Sim, posso fazer as coisas bem. 
Certo tipo de trabalhos posso fazer melhor que os 
outros. Mas não… não passa daí. Até porque muitas 
vezes um gajo depois também se vicia, ao circuito 
interno. Porque não tens… basta às vezes mexeres 
nas coordenadas para teres um resultado novo e 
interessante, mesmo numa área em que tipicamente é 
uma área muito especializada, que é o design editorial 
de uma revista ou de uma geral.

Há diferenças em trabalhar com empresas do 
setor público e do setor privado? 
Não… não, atenção. Como nós trabalhamos 
praticamente só Cultura, como não trabalhamos a sério 
comércio e indústria à séria, aquilo que nós vemos 
na pública é aquilo que vemos na privada, é mais ou 
menos a mesma.
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Nas relações, nos canais de decisão…? 
É, é muito semelhante. Muito semelhante. Porque o 
tipo de atividade é a mesma. E portanto… tem aqui 
um chapéu, meio tóxico… é um cogumelo venenoso, 
também… e portanto não há grandes diferenças. 
Agora… tenho a certeza que em áreas do privado, 
ou eventualmente do público, mas que mexe com 
questões de produção, com budgets muito grandes, e 
com responsabilidades de retorno, de facto, efetivas, 
como é o caso de tu quereres vender esta cadeira 
ou aquele sabonete, aí não tenho dúvidas de que o 
relacionamento é outra coisa. Percebes? É outra coisa. 
A Cultura é uma coisa que se basta, aparentemente, a 
si própria, que se justifica a si própria… tem que ser 
engraçada… mesmo em empresas privadas.

Para terminar… o processo, da forma como o 
J.S. fala, é muito dinâmico e muito colaborativo. 
Eu tive a oportunidade de acompanhar, ao longo 
do tempo, a presença de inúmeros agentes, 
dos ilustradores, editores e revisores… eles 
comentam o tipo de experiência de trabalho que 
se vive no ateliê, de ambiente que se vive?
Hmmm… não. Nós temos uma política… eu tenho 
uma política, digamos, de abertura, mais ou menos 
equitativa… trato bem toda a gente. Se entrar um 
ministro, é tratado da mesma maneira do que se trata o 
revisor de provas. Não há grande diferença. A diferença 
é mais na empatia pessoal e, aí sim, pode haver um 
bocadinho mais de exuberância, ou de amizade, ou 
de confraternização, mas no geral, a gente trata toda 
a gente muito bem. Eu diria que as pessoas têm boa 
imagem e boa receptividade em relação a isso… nós 
até estimulamos, gostamos de ser visitados, e tudo… 
não há aquela coisa do tipo ‘não venhas…’. Não. Toda 
a gente entra. Acontecem-me às vezes coisas… Há 
bocado, quando tu entraste, quem é que estava ali? 
Uma editora, que era a antiga proprietária daquela 
sala, com quem tenho um vínculo de fazer um livro, 
a História da Ilustração Portuguesa, que será editado 
por ela… e apareceu-me ali assim, de repente. Portanto 
não há sequer aqui o estatuto… ah, sou o empresário 
disto, só recebo a horas certas… epá, não. Tu já viste 
isso, também. É uma grande balda. Tudo o que vem 
é agradável para mim, é uma cortesia que eu tenho 
retribuir, também. E eu diria que as pessoas se sentem 
bem ali, também. A S.V. também já tem a coisa mais 
ou menos engatilhada… o café, ou isto ou aquilo, ou 
a bolachinha, também… as pessoas são simpáticas… 
quer dizer, são sisudas ali, no seu trabalho, mas não 
há ali… são afáveis. Acho que as pessoas se sentem 
bem. E, portanto, eu diria… quer dizer, eu também não 
pergunto. ‘então? Sentiste-te bem?! Gostaste?’ Nada, 
percebes… as pessoas gostam do espaço, também. Já 

sou muito insensível a isso, mas as pessoas continuam 
a achar que o espaço é simpático… e portanto isso 
também contribui, não é? Não é propriamente um 
andar, num prédio qualquer desses novos, onde está 
tudo… ou um open space dividido em coisas… nota-
se que é tudo muito informal… e as pessoas acho que 
apreciam isso. E eu encorajo. Eu nunca disse… eu 
nunca digo a ninguém que não faço… às vezes, falho. 
Mas sou… percebes? Isso faz parte também dessa 
projeção de imagem… isso é importante. Gasta tempo, 
e energia… mas… não há… não há limites.

Não há horários, também…? 
Não, não há. Bom, isso aí… eu nunca paguei horas 
extraordinárias a ninguém. Nunca me lembro de 
ter feito isso. Às vezes, quando alguém da equipa é 
particularmente bombardeado com trabalho, e tem 
uma sobrecarga continuada durante algum tempo, nós 
compensamos com uma viagem, ou damos-lhe uma 
maquineta ou uma coisa qualquer. A S.V. geralmente 
até é quem está mais atenta a isso do que eu. Vou 
ficando forreta com o tempo. Já fui mais generoso. E… 
as pessoas são responsáveis. É assim… eu acho que, 
no geral, nós trabalhamos mais do que que devíamos. 
E as pessoas têm mais trabalho do que deviam. Mas 
isso também é sinal dos tempos. Por outro lado, eu 
nunca os penalizo demasiado pelo facto de aquilo que 
fazem não estar tão bem como devia estar. Ou seja, 
quem trabalha mais, também trabalha… aquela malta 
trabalha toda demais, por duas razões básicas: ou 
porque é muito competente e, portanto, consegue ser 
uma espécie de pólo de atração de trabalho, ou então 
é menos competente, e demora mais tempo a fazer as 
coisas, e portanto tem que trabalhar mais. Basicamente 
é isto que se passa ali. Eu não chateio muito ninguém 
por se atrasar ou falhar uma proposta criativa, ou por 
ser mais lento… a trafegar a informação com o cliente. 
Mas obviamente se tiver que trabalhar ou acabar aquilo 
à noite também se acaba, ou ao fim de semana. No 
geral, e como eu também sou um gajo que passo aqui 
a vida a trabalhar, nem sempre pelas melhores razões, 
também sou um exemplo…

[…] portanto… uma grande liberalidade nos horários, 
em que as pessoas gerem isso da melhor forma que 
podem e que sabem. Opá, e eu também estou sempre 
atento… se são 11 horas e ainda não chegou ninguém, 
eu começo a ficar um bocadinho nervoso, e a S.V. 
também… mas, na realidade, as pessoas ficam a 
trabalhar geralmente até tarde, e às vezes até à noite 
e aos fins de semana. E portanto, eu não tenho razões 
de queixa. E, quer pelo meu exemplo, ou seja… tu 
não tens aqui um patrão, que é administrador ou CEO, 
ou não sei quantos, com um nome inglês, que tiram 
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uma data de dinheiro e que não faz nada. Porque isso 
também acontece com empresas de design que acabam 
por ir à falência, entre outras coisas, por causa disso… 
dessa diferença. E portanto eles também percebem 
isso. Percebem que também há aqui uma causa, há aqui 
um modo de vida… não há um negócio, só. Mesmo 
que o seu nível de organização lhes diga que eles 
estão a ser esfolados e que até deviam era reclamar, 
apesar de tudo… epá, e eu também faço isso. Quando 
alguém está muito à rasca, eu também ajudo a fazer 
o trabalho. Aconteceu com guimaraes ou outra coisa 
qualquer. Faço eu. Desde que consiga fazer… esta 
noite estive a trabalhar até às 3 da manhã numa coisa 
que era um trabalho que estava atribuído a um deles. 
Mas o trabalho é de tal ordem, que nem o gajo que é 
o super, o pepe rápido, o speedy gonzalez do ateliê, 
não consegue… portanto… eu faço, também. Lixo-
me. Não faço outras coisas, não penso outras coisas, 
pronto. Epá, é assim. Nesse aspeto, não é classista. Há, 
claramente, uma hierarquia criativa, e até digamos, se 
quisermos, de personalidade, ali… que é clara para 
toda a gente, mas não é impositiva.

[FIM ENTREVISTA]

Lisboa, 08 novembro 2012
L.A., designer do ateliê de Lisboa.
A entrevista decorreu ao longo da tarde, num local 
próximo do ateliê.

(Entrevistador explica a natureza e a estrutura da 
entrevista)

(sobre a colega freelancer que trabalhou cerca 
de 1 mês e meio, no ateliê)
[…] e também não levar demasiado a peito… ela não 
deve ter levado… espero eu… ninguém gosta de falhar. 
Eu também não gosto de falhar, como é óbvio. Se 
calhar, ao longo, dos anos, tentei relaxar em relação a 
isso. Também pensando um bocadinho naquela lógica 
de revista… ‘não saiu bem nesta edição, sai bem para 
a próxima.’ Estamos sempre a tentar fazer o melhor 
possível, não falhar… ser sempre os melhores. Mas 
há erros. Toda a gente erra. Saiu mal agora, para a 
próxima sai melhor…

Lidas bem com isso?
Agora já lido melhor, acho que sim. Depende das 
coisas… lá está, ninguém gosta de falhar. Há coisas em 
que, se calhar, arranjo uma justificação qualquer para 
mim próprio e esqueço. E a justificação pode ser tão 
simples como ‘não estava bem, naquele dia’… estava a 
fazer uma correção, e entretanto o telefone tocou, e já 
não fiz a correção …e pronto, tive um erro. Já não me 
martirizo assim tanto. Mas claro, depende do erro. Esta 
coisa da imagem ao contrário… (um trabalho feito no 
ateliê, acompanhado pelo investigador)… foi distração.

Como é que descreves a relação que tu tens com 
o J.S.?
Eu acho que está mais próxima, nestes últimos dois 
anos, se quisermos. Acho que a partir destes últimos 
dois anos ele próprio olha para mim de uma forma 
diferente. Se calhar consegui provar qualquer coisa 
para ele. No início, acho que não foi fácil. Acho que, 
provavelmente… ele, sem ter muitas expectativas 
de mim… também vou dizer… acho que não deve 
ter muitas expectativas de quem quer que seja… ele 
tenta ver as coisas de cabeça limpa. Mesmo a avaliar 
o portefólio, lembro-me… quando vim cá e ele olha 
para o meu portefólio. Não era nada de mais, eu estava 
ainda a estudar… ele disse abertamente ‘sim, ok, isto 
é uma coisa de escola… não é nada de mais’. Não 
é nada de mais, não é nada de menos… tudo bem. 
Portanto, não houve assim uma pressão muito grande 
no início nessa fase de entrevista, mas quando começa o 
trabalho há essa pressão. E aí houve alguns atritos entre 
aquela forma dele ser… de ser um bocadinho… não é 
desbocado, mas agressivo. De resto, dizem que ele já 
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está muito melhor… e a minha maneira de ser, que é, se 
calhar, ouvir três vezes, mas à quarta também já estou 
responder. E isso também reconheço que não é a melhor 
forma de resolver as questões. Dito isto, nestes últimos 
dois anos acho que tem melhorado bastante precisamente 
por isso. Acho que ele dá-me outro valor, olha para mim 
com outros olhos… se calhar provei, a certo momento, e 
sem saber, provei para ele que valia mais qualquer coisa, 
também… não sei. Se calhar, a partir desse momento, ele 
dá mais valor à minha opinião, se quisermos.

No teu dia a dia, consegues perceber como é que 
a identidade dele surge no teu trabalho? Como é 
que o teu trabalho é reflexo da identidade do J.S.?
Acho que no início trespassou mais. Eu acho que, 
dificilmente… como estávamos a falar há bocado… 
acho que dificilmente uma pessoa chega a um sítio e 
faz tudo o que quer. Faz como quer, com a linguagem 
que quer, com a visão que quer… de um modo geral, 
isso é sempre um bocadinho… não é superado, mas… 
há uma visão de alguém superior a ti, neste caso o 
J.S., que vale mais do que a tua. E, no início, isso 
é muito vincado. O J.S., no início, e eu, de resto, 
acho que deve ser assim um bocadinho em todo o 
lado… ninguém deve dar rédea longa para tu fazeres 
o que tu quiseres… isso não existe. Vão-te dar um 
bocadinho de rédea curta e, depois, dependendo da 
pessoa, cada um vai tendo que aprender a lidar com 
isso, a assimilar aquilo que deve e que acha que 
deve assimilar, ou não, percebendo um bocadinho as 
regras do jogo desta casa, também, se quisermos… e 
crescer em função disso. Eu acho que aqui consigo, 
agora, neste momento, consigo ter um traço meu, 
mas percebo que esse traço é dentro de um contexto. 
Percebo que, ainda assim, eu não faço… já falámos 
do trabalho do João Faria. Acho que já falámos… 
é um trabalho ultra conceptual, o que quisermos 
chamar àquilo… que é muito giro, é muito bom, 
eu gosto daquilo, mas acho que aquele trabalho 
especifico, neste ateliê, não dava… especialmente por 
haver uma espécie de conflito com a forma do J.S. ser 
e, de repente, com a forma como toda a gente aqui no 
ateliê é. Somos um bocadinho também contaminados 
pela maneira dele de ser e obedecemos também um 
bocadinho a essas regras. Coisas básicas… o que não 
se lê, não sai daqui. Tem que ser legível. Não há este 
espaço, como em vários sítios, de… ‘ok, não se lê, 
mas é giro… tem um lado gráfico, é interessante, está 
bem construído, tem trabalho’… mas se não se lê, 
aqui não vale… 

Isso são determinadas premissas que existem?
Sim, são os tais conjuntos de regras, se quisermos 
chamar assim… que é preciso obedecer sempre.

Consegues elencar mais, para além dessa? Isso 
será já uma espécie de filosofia do ateliê…
Sim, é uma filosofia do ateliê, só que eu acho que, acima 
de tudo, é um tipo de coisas que o J.S. provavelmente 
apreendeu com a experiência em revistas e jornais… 
mas que ao fim ao cabo também não é nenhuma ideia 
peregrina dele. Ou seja, isto é uma espécie de filosofia 
de trabalho um bocadinho compensada… há ateliês ou 
gabinetes de design que acham que o design deve ser 
uma coisa invisível… aqui não é o caso. O design não 
tem que ser invisível. Mas é uma regra desse género. 
Pode ser invisível… e aqui a regra é que tem que ser 
legível, por exemplo. Mais exemplos…

Determinadas opções tipográficas, ou na escolha 
dos materiais…
Isso acho que á não há muito. Acho que nisso temos 
um bocadinho rédea longa… nunca fomos muito 
dotados dos efeitos, dos artifícios gráficos de produção, 
por exemplo. Usamos cunhos e tudo mais, mas 
descuramos um bocadinho esse lado, infelizmente. Eu 
acho que é infelizmente porque devíamos dominar a 
técnica toda, como a Vera Tavares e os livros… que eu 
sinto que ela domina tudo aquilo faz aquilo tão bem 
que domina não só o objeto, mas a paginação, o tipo de 
letra, a capa… tudo aquilo é dominado. Eu acho que 
nós, às vezes, não dominamos tudo. Se calhar, a parte 
física da coisa, se calhar não… isto é um bocadinho 
contraditório, mas…

Ficam pela rama?
Não é tão isso… bate certo com a visão do J.S. de 
que nós somos um ateliê de comunicação… se calhar, 
tentamos comunicar e tentamos passar coisas pela 
palavra e pela… há uma mensagem a passar que, se 
calhar, não é uma mensagem só gráfica, só visual… 
e é se calhar… em comparação com outros ateliês, 
maga e afins… que eu não digo que a mensagem 
deles seja só visual, mas que há muito mais essa 
componente visual…

Estilística?
Precisamente. Há aqui um… não é um lado fashion, 
mas… há aqui outra abordagem. Nós não vamos por 
essa abordagem tão complexa em termos gráficos, em 
termos visuais. É um bocadinho um ‘keep it simple’… 
mas acho que ainda assim com uma visão… costumo 
dizer… uma visão um bocadinho… estão-me a faltar 
as palavras… não é espanhol, mas é uma coisa latina. 
Um design quente.

Emocional…
Sim. É um design quente. Também não é aquela coisa 
depurada, nórdica, super clean… acho que isso é uma 
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coisa transversal a todas as pessoas aqui no ateliê, por 
exemplo. E se calhar vem do J.S., sim. Dos tempos do 
ipsilon, aquelas imagens que nós fazemos… ipsilon, 
mil Folhas e tudo mais… acho que é por aí.

No teu dia a dia, como sentes que a identidade 
dele tem maior influência? Cria-te problemas 
ou ajuda-te num determinado aspeto do teu 
trabalho…? 
Eu acho que com o tempo… acho que é impossível 
não antecipares o que estás a fazer em função da 
expectativa dele, também… se quisermos, ele é uma 
espécie de primeiro filtro em relação ao trabalho e o 
cliente. Ele é o primeiro filtro. Não é fazer em função 
daquilo que ele vai achar que está bem ou mal, mas 
acho que é impossível uma pessoa abstrair-se disso. 
Eu sinto isso quando faço… trabalho em casa, por 
exemplo. Quando alguém me encomenda uma coisa 
a mim, e não há um filtro superior, não há um diretor 
de arte a quem eu tenha que responder, eu percebo 
que penso de forma diferente. Ou que funciono com 
outro tipo de processo… deixa de haver um filtro… 
designer/J.S./cliente e passa a haver um filtro designer/
cliente… só essa possibilidade de discussão… eu aqui 
também tenho isso, tenho a possibilidade de discutir 
diretamente com o cliente, mas são coisas diferentes. O 
processo aqui continua a ser… costuma ser designer/
J.S./Cliente… sei lá… uma discussão, amigável, se 
quisermos, entre… é uma coisa de entreajuda de pedir 
a opinião e tudo mais… e nós valorizamos essa opinião 
do J.S., como pessoa. Não é o superior hierárquico, 
mas o mentor. É uma pessoa que tem muito mais 
experiência que todos nós, que se calhar consegue 
antecipar muitos mais problemas, consegue resolver 
também muitos mais problemas, assim… do pé para 
a mão… por essa experiência, em situações que a nós 
se calhar nos passa ao lado… damos-lhe esse valor… 
qual era a pergunta, mesmo?

Sobre a identidade do J.S.… e se, e como, afeta o 
quotidiano…
Afeta, sim. Mas não é uma coisa negativa. É mais uma 
espécie de constrangimento natural e que também 
acho que faz sentido. Nesta perspetiva do aprender, 
também… de perceber que aquela pessoa que está ali, 
e tudo o que ela possa dizer, de mal ou de bem, será 
sempre para… será sempre para o bem comum. Não só 
crescimento pessoal, mas do ateliê, também… eu acho 
que já falámos disto, antes… eu tenho um bocadinho 
a visão de que este ateliê, sem ser meu, eu acho que 
também é meu. Sentir que faço parte. E é também 
nesse sentido que eu, se calhar, também tento não levar 
as coisas demasiado a peito. Mas que podemos ter uma 
visão do trabalho como o trabalho para o bem comum.

De sobrevivência coletiva ?
Sim, exatamente. Não é aquela… não é um trabalho 
das 9h às 17h e não é porque nós somos todos 
designers e somos uns gajos fixes. É também por 
isso. É porque o meu trabalho… Eu sinto  que o meu 
trabalho também conta. Tem um valor. E é claro que 
se calhar não tem um peso tão grande como eu acho 
que tem… uma espécie de ‘se o meu trabalho correr 
mal, o ateliê acaba’… não é isso. Mas… contribuímos 
todos para o pote, se quisermos. Acho que é essa a 
minha visão… e isso então do J.S. ser uma espécie 
de superior hierárquico, de mentor, o que quisermos 
chamar, tem também essa noção… de trabalhar para o 
bem comum.

Com a visão dele?
Também, sim.

Como é que vês um líder ideal para um ateliê 
deste género? Com características que possam 
ou ser identificadas com o J.S.…
Eu acho que o J.S. tem imensos aspetos positivos. 
Consegue ter aquela frieza, em certos momentos, de 
cabeça, de avaliar as coisas… não te deixa… ia dizer 
raramente, mas acho que nunca te deixa mesmo… 
pedes-lhe opinião sobre qualquer coisa e ele não te 
diz ‘não gosto. Refaz’… ele diz-te porque é que não 
gosta. E daí, consegues criar um diálogo e consegues 
perceber o que é que está mal ali, e consegues perceber 
se ali se aproveita alguma coisa ou se é para matar 
tudo. Nós chegamos a uma espécie de conclusão 
conjunta. E eu acho isso super positivo. Acho que 
isso uma característica mesmo muito positiva… há 
aspetos nele que eu acho que são mais negativos. Que 
é… às vezes, num dia mau, consegue ter um caráter 
bastante destrutivo sobre ti que, para ele… eu sinto 
que para ele aquilo nunca é uma coisa pessoal, mas 
tendencialmente, quando tens alguém a ser demasiado 
destrutivo para ti, tu não consegues não levar a coisa 
demasiado a peito.

Mas é destrutivo para o trabalho ou insulta-te? 
Que tipo de insulto…?
Às vezes, a crítica pode ser dita por ele de uma forma 
tão óbvia que tu próprio sente-se burro… porque 
aquilo supostamente era tão óbvio e tu não viste… 
‘fogo, tu és mesmo burro… tu não viste isto e isto era 
tão básico’…

E é esse o tipo de situação que acontece?
Às vezes… lá está… tudo isto tem contextos, e é 
preciso depois teres uma distância… ao longo destes 
5, 6 anos, aprendi isso, também. É preciso ter uma 
distância e perceber o contexto das coisas. É preciso 
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perceber que a pessoa do outro lado é humana, como 
tu, é preciso perceber que a pessoa do outro lado sente 
coisas, como tu, é preciso perceber que a pessoa do 
outro lado pode não ter dormido no dia antes, pode ter 
estado a trabalhar… tudo isto nos afeta. Eu percebo 
que ele, enquanto ser humano, não pode ser… deve ser 
impossível alguém ser completamente frio e conseguir 
responder em todos os momentos… até nos momentos 
de cansaço extremo, físico… e cansaço em relação 
àquele projeto em questão. Se um projeto tem… à 
quinta hipótese, e aquilo ainda não está a funcionar, 
começa ser desesperante para toda a gente. Para quem 
está a fazer, para quem está a avaliar, neste caso ele… 
o filtro, entre ele e o cliente… é um desespero.

Já te aconteceu muita vez, isso? Cinco, seis 
propostas…?
Ok, é um exagero… acho nunca cheguei a esse ponto. 
Mas já me aconteceu sair das minhas mãos, por 
exemplo. No início acontecia isso.

E em quanto tempo demoraste a assimilar isso? 
Chegavam a tirar-te o trabalho, é isso?
Sim. Sim… no início havia aqui muito uma coisa, que 
agora não há… em função do tempo e da experiência 
que a equipa tem… já ninguém está aqui assim há tão 
pouco tempo… e o trabalho já é atribuído às pessoas 
em função das capacidades. Se quisermos, isso 
também é uma mais-valia do J.S.. Atribuir o trabalho 
certo à pessoa certa permite ter resultados melhores e 
permite que toda a gente responda melhor ao exercício. 
Pode ter o problema das pessoas não poderem 
experimentar fora do tal esquema mental dentro do 
qual trabalho… a tal forma de trabalhar. E depois não 
conseguem extravasar para fora disso. Ainda que seja 
possível… mas essa capacidade de atribuir o trabalho a 
toda a gente é uma coisa muito recente e, no início, eu 
lembro-me que havia muito uma espécie de concurso 
interno… ‘vá, agora temos aqui este trabalhinho… e 
agora três pessoas vão fazer o trabalhinho… e no final 
vamos ver qual é o melhor’. Isso acontecia muito. E, 
a nível pessoal, permitiu-me perceber que, se calhar, 
ainda me faltava crescer muito para conseguir fazer 
aquilo bem, à primeira. Acho que não tenho nenhum 
exemplo desses concursos em que a minha hipótese 
tenha sido a melhor…

E quanto tempo durou essa metodologia?
Nos primeiros dois anos era mais recorrente…

E como te sentias, aí? Se ‘perdias’ sempre…
Sentia bastante mal… (risos)… e sentia-me bastante 
incapaz. É um bocadinho desesperante, também… lá 
está, não se isto é uma coisa meio pessoal ou se… e se 

calhar também demorou algum tempo para eu perceber 
isto, a afastar-me de cabeça fria… que isto era tudo 
em função da experiência, que é preciso dar tempo ao 
tempo. Ninguém chega aqui e é o melhor, vindo da 
faculdade ou de onde quer que seja. Portanto… ter um 
bocadinho de afastamento disso, resta tentar aprender 
com isso. Com esses falhanços, digamos… tentar 
perceber porque é que aquela solução era pior. E era de 
facto pior… eu nunca fiquei chateado por… ‘este gajo 
nunca percebe nada disto… a minha era a melhor de 
todas’… não, era de facto pior.

Mas era-te explicado porque era pior?
Sim. sim.

Ou chegavas a essa conclusão sozinho?
Era um misto. Lá está… as coisas tentam ser sempre 
explicadas porque é que são melhores ou piores, mas 
eu próprio… chegava à mesa de reuniões e percebia 
logo, olhando para o lado. Também tenho olhos para 
perceber que aquela outra proposta estava mais bem 
conseguida…

Era também uma oportunidade para cresceres…
Sim, em última análise, sim. Eu confesso que nunca 
gostei muito desse lado… também já falámos disto… 
quando tens um projeto de capa e te pedem duas 
capas… mas uma é para morrer. É um bocadinho igual 
ao concurso interno. São três hipóteses, mas duas vão 
à vida. Portanto, dois gajos aqui estão a trabalhar para 
o boneco. É um bocadinho desanimador também nesse 
sentido… porque percebes que estiveste a pensar sobre 
determinada coisa e aquilo não deu em nada… às vezes 
posso ter sentido que… é verdade, a minha hipótese 
não era a melhor, mas a minha hipótese se calhar, 
podia… com mais tempo, ou mais trabalho, podia ter 
sido interessante. Nunca vou saber. Mas podia ter dado 
para esse lado…

E mudaram de método?
Pensando para trás, não é uma coisa decidida… ‘vá, a 
partir de agora não brincamos mais assim’… eu acho 
que é uma evolução do ateliê, do conjunto de pessoas 
que estão lá, uma espécie de crescimento conjunto e 
uma evolução dos tempos. Da sociedade, da conjuntura 
ou que lhe quiseres chamar. Estamos com menos tempo 
para resolver problemas… e, portanto, é tentar resolver 
aquilo o melhor possível, o mais depressa possível. É a 
tal questão de ‘trabalhas mais para ganhar o mesmo’… 
portanto… é um bocadinho, sobrevivência. Eu percebo. 
Eu sinto na pele que isso é… é uma merda, em última 
análise. Mas, ao mesmo tempo, faz parte. E consigo 
ver que cresci imenso com esse método. Até em 
comparação… o freelancer que vem para o ateliê para 



122

entr ev istas — ateliê de l isboa

122

um determinado projeto … eu percebo que nós estamos 
a anos-luz dessa pessoa pelos métodos que temos… 
processos que fomos assimilando ao longo do tempo. É 
aquela coisa de teres um catálogo para fazer e começas 
a fazer o catálogo sem teres uma única linha verdadeira. 
Eu nunca pensei que isto fosse possível, mas a verdade 
é que nós fazemos isso… e acaba por dar resultado. É 
verdade que acabas por fazer o trabalho 3 ou 4 vezes, 
mas é verdade que estás a ajudar o cliente que, a meu 
ver, está cada vez menos capacitado para avaliar um 
trabalho gráfico. Eu acho que cada vez menos os clientes 
fazem uma espécie de brífingue em que pensaram o 
trabalho. Eles não pensaram nisso.

Não te dão um programa?
Cada vez menos… o programa é mais escasso. 
Cada vez mais… é como se nós lhes inventássemos 
o programa, lhes mostrássemos a nossa visão do 
programa e partimos a partir daí. É aquela coisa do 
‘só consigo ver isso com um boneco… só consigo 
ver com o desenho’… é um bocado isso. Não há 
de ser muito diferente… falei agora no desenho e 
pensei na publicidade dos anos 60, 70, 80, em que se 
fazia um storyboard. Agora já não existe isso… se 
calhar esta questão de se fazer um catálogo fake é o 
nosso storyboard. É o nosso ponto de partida para a 
discussão seguinte.

Mas o cliente não deverá saber o que pretende?
Isso é o que nós achamos… posso dar o exemplo 
concreto desta revista de Guimarães que nós estamos 
a fazer, em que aquilo é tudo inventado por nós. E 
eles, depois, conseguem fazer um pensamento crítico 
mas é sobre o que estão a ver. Eles não te conseguem 
dizer ‘isto não pode ser nem assim, nem assim, nem 
assim. E tu estás a afunilar ideias, estás a limitar-te 
a ti próprio, estás a limitar o resultado em função 
desses constrangimentos que eles te estão a dar. 
Eles não te deram nada disso. Tu é que inventas os 
constrangimentos, tu é que te pões… neste caso da 
revista… tu é que te pões do lado do leitor e pensas 
‘ok, se isto for assim se calhar é menos produtivo do 
que se for assim… é menos legível, é menos lógico’. 
Portanto, tu é que fazes esse trabalho todo.

De preparação?
Exatamente. Que, em última análise, e numa visão 
muito pessoal, eu acho que o cliente também devia 
participar. Até porque é isso que nos ensinam na 
escolinha. Que o projeto gráfico, o trabalho de design 
gráfico ou design de comunicação, o que lhe quisermos 
chamar, tem que ser bilateral. Tem que ser entre o 
cliente e o designer. Tem que haver discussão. Tem 
de haver… e têm de chegar os dois a um bom porto. 

E não convém… nem que seja o cliente a decidir 
‘não, isso não pode ser amarelo porque eu não quero’. 
Não pode ser o cliente a dizer tudo nem pode ser o 
designer a dizer tudo. Tem que ser bilateral. Eu acho 
que, com a evolução dos tempos, cada vez é mais 
unilateral e cada vez está mais do lado do designer. 
É raro encontrar um cliente com quem, de antemão, 
consigas discutir coisas. Acho que isso é muito difícil. 
Está a ser cada vez mais difícil. Por culpa do ensino, 
da conjuntura, do tempo que há para desenvolver as 
coisas, da competência ou incompetência das pessoas 
que pedem o trabalho… isso é tudo válido. Também 
não é errado… também não é errado cada uma das 
versões, era o que eu dizia. Também percebo que esta 
capacidade que nós temos agora, do nosso lado, de 
conseguir resolver o problema quase todo e depois 
discutir a partir desse fake, desse storyboard… também 
tem enormes vantagens. Especialmente em termos de 
pensamento crítico que tu tens em relação ao que estás 
a fazer.

Envolves-te mais?
Sim. E não estás a fazer só por estar a fazer. Estás 
mesmo a pensar no que estás a fazer, a sério.  Estás 
mesmo a pensar se aquela hipótese é a melhor 
hipótese. De certeza que haviam outras hipóteses 
melhores… mas estás a pensar no que estás a fazer. 
Eu acho que isso tem vantagens. E acho que isso se 
calhar não é fácil de incutir às pessoas, ou de ensinar 
nas escolas. Também é uma coisa de experiência que, 
se calhar, por isto ser tão concentrado… teres que 
trabalhar tão depressa, teres este tipo de clientes… 
acaba por ser uma vantagem para tu desenvolveres este 
tipo de capacidades. De outra forma, precisarias de 
mais anos, ou de outras experiências… de ver outras 
coisas, não sei…

Descreve-me como é que o projeto evolui. Desde 
a sua chegada, os tempos do desenvolvimento, a 
entrega, a avaliação… São estas as fases?
Isso foi outra coisa que evoluiu e acho que evoluiu 
também em função daquilo que eu dizia há bocado 
da confiança que o J.S. deposita nas pessoas. O tipo 
de confiança que deposita nas pessoas para resolver 
determinado problema. No início… comigo e acho que 
com toda a gente, naquela altura… nenhum projeto 
começava sem uma conversa à mesa. Para o bem e 
para o mal, a conversa costumava terminar com um 
esboço do J.S. com a solução. Ele… nós tínhamos 
a conversa e ele estava a pensar na solução, como 
seria normal se fosse ele a desenvolver o trabalho. 
Acontece que isso, depois, nos dava a nós designers 
um lado de executante. Sendo que ainda assim era 
preciso ter um pensamento crítico sobre aquilo que o 
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J.S. tinha desenhado. Nada daquilo… o facto de ter 
sido o patrão a funcionar não quer dizer que funcione. 
Ele próprio reconhece isso, ele próprio te diz isso. 
Mas as… o início dos projetos começavam sempre 
com uma espécie de pista que ele nos dava… uma 
conversa. Começava sempre com uma conversa. E isso 
ia decorrendo ao longo do trabalho, se quisermos… ao 
longo das fases do trabalho. Íamos fazendo uma coisa 
que cada vez menos vamos fazendo que era… naquela 
parede de fundo, dos armários, aquilo tinha camadas 
e camadas de prints, todas as coisas eram impressas 
e postas na parede e eram discutidas e, hoje em dia, 
se calhar cada vez menos há isso, por não haver o tal 
tempo para discutir, para avaliar aquilo que está feito… 
para imprimir, sequer, e pôr na parede… as coisas 
acabam por ser um bocadinho mais one-on-one… 
designer/J.S./Cliente… e, de certo modo, é isso que 
mudou. Os projetos vão para o designer e havendo essa 
confiança da parte dele em relação às tuas capacidades, 
ele vai-te dando rédea solta. Pode-te dizer coisas, em 
função da experiência com um determinado tipo de 
cliente ou… pode-te dar pistas… pode-te encaminhar 
para um lado qualquer, mas eu sinto que estou agora 
muito mais independente. Acho que é esta a palavra. 
Estou muito mais independente e consigo… que eu 
também acho positivo, em última análise, que é… 
ele depositar essa confiança em nós. Estou mais 
independente, depende de mim o sucesso daquilo. 
Eu também sinto o peso da responsabilidade… eu 
também sinto que tenho que fazer um trabalho melhor, 
e refletir sobre o que estou a fazer e tudo isso depois 
acho que se reflete no produto final… no resultado. De 
resto, eu acho que isto é mais positivo, mas também 
compreendo que é uma coisa que se conquista com 
o tempo. Lá está… não pode ser de um dia para o 
outro… não pode ser no início. Isso não existe. Tem 
que se conquistar.

E as reuniões continuam?
Era isso que eu dizia. Já não existe tanto essa reunião. 
Existe uma passagem do trabalho… pode haver uma 
reunião mais ou menos formal… às vezes basta eu 
estar sentado na minha cadeira e ele está à frente a 
dizer aquilo que ele acha… isto dura cinco minutos 
e pronto. Isto também em função de cada vez menos 
haver… ou seja, ele próprio, o J.S., não sabe o que 
é que o cliente quer. Cada vez mais as encomendas 
são feitas por telefone, ou por e-mail, ou o que quer 
que seja, mas são cada vez mais escassas em termos 
do programa, do que é que se pede… imagina…
por exemplo, sabemos que existe um título para a 
exposição e que são estes os quadros. Mas só sabemos 
isso. De resto… temos que inventar nós, se quisermos. 
A historinha do projeto somos nós que inventamos… 

depois discutimos a seguir, é claro… não há essa 
visão do designer ter sempre razão e aquilo que ele 
diz não se discute. Não. Já sempre uma discussão a 
seguir, quer seja com o J.S., em relação àquilo que 
nós fizemos, ou com o cliente já depois do J.S. ter 
validado, se quisermos… assim que aquilo lhe parecer 
bem. Mas passamos mais tempo sozinhos ous… não é 
desamparados porque desamparados é uma expressão 
negativa… parece que somos deixados ao mundo ‘e 
agora desemerda-te’… não é isso, mas torna-se de 
certa forma um bocadinho mais independente. Também 
não é solitário… sei que lhe posso pedir ajuda quando 
quiser, ou opinião, ou o que quer que seja. Portanto, 
somos um bocadinho mais independentes e tentamos 
resolver a coisa…

No final do trabalho, há alguma forma de 
avaliação? Entregam o trabalho ao cliente, depois 
há uma resposta…
Sim, é faseado. Depende de cliente para cliente. Nesta 
revista de guimaraes, como é um trabalho periódico… 
todos os meses aquilo acontece… todos os meses 
nós vamos apurando a coisa, depurando a coisa… 
percebendo o que é que não funciona tão bem, o que é 
que podemos melhorar. Em trabalhos periódicos, isso 
é fácil fazer. Em coisas isoladas… um catálogo… isso 
raramente acontece. O projeto termina quando nós 
temos aquilo na mão, abrimos, está impresso, vemos 
se há alguma fotografia em que foi feito o flip ao 
contrário ou não… pomos ao lado e chega. Vamos para 
o próximo. 

Não há avaliação de resultados…? Como é que 
sabes que o projeto correu bem ou mal?
Não, de todo. É uma avaliação mais pessoal. É uma 
avaliação… aquilo correr bem eu acho sempre que é 
uma coisa de processos. É tu sentires que o processo, 
desde que o trabalho chegou a ti até ao final, com tudo 
o que isso implica… seja receber textos, rever textos, 
refazer… pós-produção de imagem… tudo… é sentires 
que aquilo correu bem ou mal. Costuma ser sempre 
uma avaliação mais pessoal a menos que a coisa corra 
mesmo mal…

Como acontece com os árbitros, por exemplo? 
Quando a coisa corre mal…
Exatamente. Uma coisa mais… ou coletiva, ou isolada, 
do J.S.. De resto, nós também vamos tendo o hábito 
de comentar o trabalho uns dos outros. Para o bem 
e para o mal… para o mal porque não temos sequer 
tempo de discutir as coisas entre nós, designers. Não 
há tempo para nos sentarmos uns com os outros. Ou 
melhor… podemos falar dos trabalhos, mas não há 
tempo para discussão. Não há aquela coisa de colocar 
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na parede, onde olhamos todos… ‘e se fizesses assim 
isso se calhar era melhor’…ou…‘isto não me parece 
tão bem…ou isso parece-me muito bem…acho que… 
vai por aí’… não há isso. Portanto, o único momento 
em que há isso é no final, depois do trabalho estar 
impresso. Abrimos os trabalhos uns dos outros… a 
revista, o catálogo, o que quer que seja… vemos a 
publicidade no jornal… e se calhar comentamos ‘isto 
parece-me muito bem’… ou ‘não achas que isto tá 
um bocadinho pequeno demais’… pode haver esse 
tipo… aliás, é o que há. É uma coisa um bocadinho 
informal… para o bem e para o mal. Um bocadinho de 
estrutura é bom… mas já percebemos que aqui neste 
ateliê esse tipo de rotina é difícil de manter… a rotina 
da… todas as segundas-feiras de manhã vamos fazer 
uma reunião… isso dura duas semanas… (risos)… à 
terceira, alguém já teve que fazer não sei o quê, ou está 
entalado porque não pode ir à reunião… não funciona. 
De certa forma, este lado mais híbrido da coisa, pelo 
menos permite que se torne um bocadinho mais… 
mais relaxado… mais criativos, também em termos 
do processo… o facto de não haver uma minuta ‘ah, 
primeiro tens que fazer isto. Depois isto, depois isto, 
depois isto’… permite que a meio do processo, quando 
falte uma coisa qualquer, não haja um computer says 
no… ‘isto agora não funciona, meu Deus! Faltei este 
passo, e agora?’… (risos)… portanto, conseguimos ser 
mais relaxados…

O processo é mais intuitivo, então?
Sim. Um bocadinho…

Como é que sentes que o teu cunho pessoal 
surge vincado no trabalho do ateliê? Sentes isso?
Sinto isso mais recentemente.

À medida que os anos passam…?
Sim, da tal confiança que me é dada para resolver o 
problema sozinho. Para dar resposta ao problema sem 
depender de mais ninguém, se quisermos ser assim. 
Quando eu sinto que o processo é mais levado por 
mim… ou seja, que se aproxima daquela coisa de 
trabalhar em casa… eu falo com o cliente, eu discuto 
com o cliente, eu chego à conclusão com o cliente, eu 
encomendo a ilustração a não sei quem, eu discuto a 
ilustração com não sei quem, eu falo com o fotógrafo e 
o fotógrafo faz a fotografia que eu lhe peço… quando 
eu sinto que passo por esses passos… sou eu que 
passo por esses passos. Sem intervenção do J.S., sem 
intervenção da S.V., sem outra intervenção, eu tenho 
tendência para achar que aquele trabalho é mais meu. 
Sinto que não sou um mero executante. Lá está, isso é 
uma coisa mais ou menos recente. Não é sequer uma 
coisa gráfica, não é sequer… ‘não, mas fui eu que 

escolhi esta fonte e se eu não tivesse escolhido esta 
fonte, já não era eu’… é mais uma questão de processo 
e não se calhar tanto do resultado. É mais o processo 
todo.

E agrada-te mais um processo desse género?
Agrada-me mais esse processo, sim. Portanto, de certa 
forma, esta coisa que em certos momentos é uma 
desvantagem, esta independência total… o estarmos 
um bocadinho sozinhos e independentes… que pode 
ser mau… pode ser mau para o coletivo, e para a 
discussão do trabalho, para tentar fazer uma coisa 
melhor no coletivo, eu acho mais… pessoalmente acho 
mais rewarding… sinto-me melhor com isso. Sinto que 
aquilo é mais meu por isso. Sinto que resolvi a coisa, 
que fui resolvendo a coisa…

E sentes que isso contribui para o 
aproveitamento das tuas capacidades? Elas são 
aproveitadas?
Sem dúvida. Acho que sim. Eu sinto que sim. Em 
última análise, se eu não sabia o que era o design, 
antes de vir para este ateliê… e eu acho que não sabia, 
a sério… tinha muito aquela ideia idílica de escola… 
acho que agora a possibilidade de resolver um trabalho 
do princípio ao fim… com discussão pelo meio, com 
o cliente… com fotógrafos… ter essa ferramenta, 
eu acho que, para mim, é a definição do designer. 
Portanto, acho que sim… se eu tiver essa possibilidade 
de usar essas possibilidades…

Não te vês a trocar de método, de processo…?
Não posso dizer isso… não sei. Na realidade, não 
sei. Neste momento, não troco. Mas imagino também 
que seja uma coisa muito deste sítio… eu não tenho 
experiência noutro ateliê, mas imagino… Quando falas 
do ateliê de Coimbra… eu imagino que seja outro 
processo. Ou que possa ser outro processo. E não digo 
que esse processo seja errado. Dou como certo também 
esse processo. Neste momento, com as coisas que eu 
conheço e com os constrangimentos deste ateliê… 
desta forma de trabalhar, destes clientes, deste patrão, 
destes colegas… de tudo isso, essa parece-me ser a 
melhor forma de resolver um determinado projeto, 
depressa e bem… o que é que isto queria dizer…

E sentes que é isso que esperam de ti?
É isso que eu sinto que é esperado de mim, sim.

Se alguém vier com outra expectativa qualquer, 
dirias que não se enquadra no perfil deste ateliê?
Acho que não. Ou, pelo menos, acho que já não neste 
ateliê. Acho que já lá vai o tempo em que fazíamos… 
lá está, que fazíamos as tais reuniões, onde eu acho 
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que faz todo o sentido… as pessoas discutirem o que 
estão a fazer… e, em conjunto, chegar a um bom porto, 
melhor… porque se isso acontece entre mim e o cliente, 
então entre os designers e o cliente seria muito melhor, 
em teoria. Só que para isso é preciso outro tempo, outro 
desafogo, outro espaço… portanto, neste momento, acho 
que isto é o melhor…

Há pouco falavas da tua relação do J.S.… como 
vês a relação dele com os teus colegas? É 
idêntica?
Não é. Acho que varia de pessoa para pessoa. Para 
o bem e para o mal. Sinto claramente que o J.S.… 
isto pode ser visto de vários prismas. Se eu quiser ser 
mauzinho, posso dizer que é ele a ser mauzinho com as 
pessoas, mas também posso ver do outro prisma, mais 
racional, mais afastado, que é ‘não, ele está a tentar 
tirar o melhor daquelas pessoas’… portanto, o facto 
de as tratar de forma diferente… e aqui diferente não é 
melhor nem pior, é diferente… tira o melhor delas. O 
J.S. se calhar não levanta a voz para a S.P., não levanta 
a voz para a E.G.… mas levanta a voz para mim. Se 
calhar também é sinal que sabe que eu aguento isso… 
(risos)… ou que…

Que reagirás melhor dessa forma?
Por exemplo… se calhar não… (risos)… mas… 
sim… pronto, ele percebe quais é que são os meus 
limites… portanto, isso também, de certa forma, é 
uma vantagem… ele conseguir fazer uma leitura da 
pessoa…

Sentes que ele faz isso bem, lê bem as pessoas?
É preciso tempo… lá está. E também ganhar algum 
espaço. Era o que dizia: nos primeiros dois, três anos, 
se calhar não tinha esse espaço. Visto de fora, uma 
terceira pessoa poderia achar que ele me estaria a tratar 
mal. Se calhar, em certos momentos, também achei que 
ele me estava a tratar mal. Visto agora, vejo que é uma 
maneira de ser… não é tanto uma coisa pessoal, não 
é defeito, é o feitio… não é tanto uma coisa pessoal 
contra mim, é uma maneira dele, de ser… de resto, há 
histórias de que ele era bem pior, portanto… (risos)… 
histórias dele nas redações e tudo mais… é uma 
maneira dele, de ser.

Nunca intervéns na relação entre os teus colegas 
e ele?
Normalmente, não. Não me meto na conversa dele com 
outras pessoas. Isso não… somos todos capazes de, a 
posteriori, estarmos a tomar café e falarmos sobre isso. 

Partilham isso, nesses momentos?
Às vezes, sim, às vezes. Faz parte também da nossa 

forma de gestão, em certos momentos, e se calhar 
porque estamos mais frágeis, por coisas fora do ateliê, 
de dentro do ateliê, o que quer que seja, partilhar um 
pouco isso com alguém que perceba… não é aquela 
coisa de chegar a casa e contar às pessoas fora do 
contexto… são pessoas que percebem o contexto, que 
te compreendem. Percebem precisamente aquilo que 
estás a dizer porque já passaram por isso…

Vamos falar agora do entorno físico do ateliê? 
Quais as tuas primeiras impressões, quando 
entraste no ateliê?
Eu não sei se… eu acho que não tinha nenhuma ideia 
feita. Quer dizer, tinha a ideia clássica do glamour do 
ateliê… que era tudo gente muito fixe, e que ‘vai ser 
fantástico’… ‘são todos superinteressantes e vamos 
andar aqui os dias todos a falar de livros, filmes, 
música… tudo gente super criativa’… também tem 
isso… infelizmente, agora já não tem tanto como tinha, 
por causa desta falta de tempo… isso também é a 
evolução da relação, também já não precisamos tanto 
de falar disso… não me senti defraudado em momento 
nenhum, digamos… também não achava que pudesse 
ser… nem melhor nem pior noutros sítios. Achava que 
fazia parte. Esta estrutura não me parece nem melhor, 
nem pior. Parece-me uma estrutura possível…

E já tinhas tido contacto com o trabalho do ateliê? 
Já conhecias…?
Já conhecia, mas conhecia pouco. Se calhar… se 
calhar foi uma sorte vir para aqui e isto encaixar 
tão bem. Antes de vir para aqui, se calhar não sabia 
que queria vir para aqui. Se calhar… para chegar à 
conclusão de… eu vim para o ateliê por mediação de 
um professor, que a [Antiga Colaboradora] conhecia. 
Ela na altura perguntou se ele conhecia alguém, algum 
aluno, que ele achasse que era bom, que encaixava no 
perfil do ateliê e que quisesse vir trabalhar para aqui. 
Eu não fazia assim tantas ideias sobre o ateliê. Eu sabia 
quem era o J.S., sabia o que era o ipsilon e o mil 
Folhas. Mas não sabia muito mais fora disso. Não 
sabia que as Festas de Lisboa eram sequer feitas 
pelo ateliê, por exemplo…coisas básicas… portanto, 
foi uma espécie de descoberta, passo a passo. Por sorte 
ou não, a coisa encaixou bem. Faz parte de mim… 
sinto-me bem aqui. Esta metodologia, de certa forma, 
esta maneira de ver o design, encaixa comigo. Apesar 
de, em certos momentos, poder achar que podia ser 
diferente. Podia ser mais nórdico, podia ser mais frio 
ou qualquer coisa…

Ter outra filosofia?
Sim, mas que às tantas eu acho que também não 
se encaixa aqui… sai um bocado fora do baralho. 



126

entr ev istas — ateliê de l isboa

126

Também, ao limite, acho que há sempre espaço para 
isso. Se eu me esforçar para fazer qualquer coisa disso 
também o J.S. não me diz que não. Estamos sempre 
muito focados no resultado. Não no… quer dizer, o 
processo também interessa, como é óbvio mas é mais o 
resultado. Uma ideia contada… se eu te disser que vou 
fazer um logotipo com uma mão, podemos chegar à 
conclusão… ‘epá, mão… logotipos com mãos é o que 
não falta’. Mas se o resultado do logotipo com uma 
mão for bom, é claro que pode ser… é óbvio. Portanto, 
isso é válido.

E que imagem sentes que as pessoas têm do 
ateliê? E corresponde à realidade?
Acho que não responde à realidade, de todo, mas acho 
que há uma… acho não é só deste ateliê. Toda a gente 
faz imagens deturpadas da realidade em relação a tudo. 
Em relação às outras pessoas, em relação aos outros 
ateliês, em relação aos negócios… a tudo. Em função 
de certos pormenores, nós temos tendência a explodir 
aquilo e aquilo, de repente… ou é muito bom ou é muito 
mau! São sempre pormenores…

Nós, quem?
Eu falo num sentido mais lato. Pensamos no H3 e 
pensamos que aquilo é tudo fantástico. Sei lá se é 
fantástico ou se tem ratos lá dentro… não faço ideia… 
mas como a comida deles. Em relação aos ateliês… 
em relação a este ateliê, por exemplo, nós vemos o 
J.S. a dar uma palestra e aquilo parece tudo fantástico. 
Vemos o J.S. no contexto do ateliê e é outra pessoa. 
Vemos o J.S. a falar com a filha e ele é outra pessoa. 
Vemos o J.S. a falar com a aliCe, a esposa, e é outra 
pessoa… todos temos estas múltiplas dimensões que 
é suspeito… ninguém consegue… mesmo a nível 
pessoal. Eu não consigo ter uma dimensão completa de 
ti e tu não consegues ter uma noção completa de mim. 
Nesse sentido, eu acho que toda a gente tem uma ideia 
muito deturpada do ateliê.

Mas essa deturpação é…?
… É para melhor. As pessoas tenderão a pensar que 
este trabalho é muito glamouroso e na verdade não é. 
Tem muito suor e lágrimas. Tem muita noitada, tem 
muito pouco glamour. Tem muito trabalho invisível 
e muita coisa que tem que ser para pagar as contas. 
Faz parte… eu digo isto mas sei que faz parte. É 
preciso alimentar a máquina. Para fazeres coisas boas 
tens que fazer coisas más. E aqui o mau, não é o mau 
gráfico. É fazeres coisas que não te apetecia fazeres, 
é aturares clientes que não querias aturar… é preciso, 
isso. Faz parte, também… Eu próprio devo ter estas 
ideias deturpadas em relação aos R2… todas aquelas 
referências, que eu tenho, de ateliês em muito boa 

conta… eu imagino que eles também tenham a sua 
quota parte de trabalho desinteressante, de trabalho que 
tem de ser… e é curioso que só me pus a pensar isto 
mais recentemente, com aquelas duas ou três pessoas 
que vieram para o ateliê trabalhar, que tinham uma 
ideia fantástica disto e que depois… não é que saíram 
desiludidas, mas perceberam que há muita coisa por 
trás… é mesma coisa quando conhecemos uma atriz. 
Nós vemos a atriz no grande ecrã e aquilo é tudo 
fantástico, mas depois se calhar…

Dirias que é difícil encontrarmos alguém que diga 
que as suas expectativas sobre o ateliê foram 
confirmadas?
Eu acho é que é difícil encontrares uma pessoa 
que tenha uma visão tão completa que te consiga 
dizer o bom e o mau. Eu acho que as pessoas, 
tendencialmente, neste ateliê, para o bem, tendem a ver 
só o bom. Acho que nos têm em muito boa conta e, às 
vezes, não sei porquê… (risos)… não consigo perceber 
bem porquê…

Pelo J.S., pelo trabalho? 
Pois, pode ser um misto. Pode ser pelo J.S., pode 
ser por alguns trabalhos pontuais… pode ser pela 
colecao D, pode ser pelas Festas de Lisboa… 
mas dificilmente terão uma visão de conjunto. Eu acho 
que é isso que é deturpado, em última análise. Eu não 
estou a dizer que é uma ideia completamente oposta da 
que eles têm, mas é uma visão reduzida da realidade. 
É isso.

No meio disto tudo, como caracterizas o 
ambiente que se vive no ateliê?
Eu acho que é um ambiente descontraído, apesar de 
tudo. Digo ‘suor e lágrimas’, mas… para o bem e 
para o mal, acho que cada um vai gerindo esse suor 
e lágrimas das melhor maneira… e sem deixar que 
esse suor e lágrimas seja demasiado pesado para fazer 
um bom trabalho. Não te sentires tão deprimido com 
aquilo que estás a fazer que não consegues fazer. 
Somos todos capazes de dizer umas asneiradas, e 
mandar vir com o cliente, com o J.S. e com o trabalho, 
mas não passa disso. É uma espécie de exorcizar o 
demónio… e a seguir calamo-nos e vamos trabalhar…

Mas acaba por ser um ambiente isolado?
É. É um bocadinho one man show. Eu costumo dizer 
isso. É um bocadinho one man show.

Cada um no seu posto a cumprir as suas tarefas?
Sim, sim. É o tal lado negativo do design, que eu acho 
que… noutros contextos, com mais tempo, têm toda a 
vantagem as pessoas discutirem as coisas. Mas neste 
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momento, neste ateliê, com estas pessoas, não faz 
sentido. Acaba por ser… não é perda de tempo, mas 
é um bocadinho contraproducente… as pessoas vão 
chegar lá… e se não chegarem… eventualmente vão 
chegar. Se não chegarem a meio, vão chegar no fim. Se 
não chegarem à primeira, vão chegar à segunda. 

Achas que a disposição das áreas de trabalho 
tem influência nisso? O ambiente físico do ateliê? 
Tu estás sozinho numa sala…
Pois… eu só posso falar pela minha situação pessoal… 
eu, pessoalmente, prefiro assim. Mas isto é uma coisa 
muito pessoal. É uma coisa da minha maneira de ser. 
Desde cedo percebi que sou uma pessoa que comunica 
bem neste registo do one on one, mas que não 
comunica tão bem no registo de falar para o coletivo. O 
coletivo é uma entidade diferente da pessoa… aquelas 
cinco pessoas que estão no coletivo, quando estão no 
coletivo são uma entidade e quando estão isoladas são 
outra. E uma coisa é falar para o coletivo, outra coisa é 
falar para uma pessoa ou outra. Desse ponto de vista, 
eu prefiro onde estou. Mas estou muito mais isolado. 
Estou muito… percebo isso… eu consigo passar uma 
semana sem falar com a R.M.… porque efetivamente 
eu não tenho nada para lhe dizer… não é o… eu não 
almoço com ela, saímos a horas diferentes e entramos 
a horas diferentes… o nosso trabalho não se cruza…
portanto, é mais isolado. E eu gosto imenso da R.M., 
gosto imenso de falar com ela, temos imensas coisas 
em comum… mas o facto, também, dessa distância, é 
um problema… eu digo a R.M. em específico, porque 
ela de facto não…a R.M. e a S.P.… não cruzam 
nenhuma rotina comigo. Não vão almoçar comigo, não 
vão tomar café comigo. Portanto, desse ponto de vista, 
é muito pior.

A tecnologia também contribui para isso, para 
essa sensação de isolamento…? Cada um no seu 
posto…
Acho que sim… é menos hands-on. Sei lá… se 
estivéssemos todos a desenhar… se fosse os anos 60, 
e estivessemos todos a desenhar num estirador, seria 
diferente, de certeza… de resto, o ambiente naquela 
sala, naquela ilha, é bastante diferente do ambiente 
na minha sala. Eu consigo perceber que eles, apesar 
de tudo, falam entre si. Há sempre uma altura do dia 
em que falam. Alguém diz qualquer coisa e gera-
se ali uma conversa. Nem sequer é uma discussão, 
é uma conversa. Eu tenho isso de uma forma um 
bocadinho mais privada, se quisermos, dependendo um 
bocadinho da pessoa que está ali naquela sala, naquele 
momento. A M.A., ou a Cláudia, que esteve lá a fazer 
as sardinhas, ou a… a Catarina também já lá esteve… 
mas isto era o que dizia. Eu prefiro isto. Gosto mais 

disto. Acho também que consigo conhecer melhor as 
pessoas assim.

Costuma haver reflexões ou alteração ao modo 
como estão dispostos?
Não, de todo. Não. Eu… eu mudei por pura 
coincidência. Eu estava onde está a R.M. agora. Estava 
naquela ilha… aquela ilha, de resto, já chegou a ter seis 
pessoas… portanto, completa. Na altura, éramos cinco. 
A R.M. estava ao meu lado, entre mim e o R.B.… e 
eu mudei para sítio onde está a C.A. agora. Estava a 
fazer uma revista e achámos que fazia sentido isolar-
me… sendo que isto foi uma coisa discutida a dois. 
Eu, quando me perguntaram se estava interessado, 
pensei sobre isso, refleti … não foi imposto. Não foi 
‘vá, vai para ali… portaste-te mal’… mas achámos 
que fazia sentido para aquela revista, que era a Agenda 
de Lisboa, que ia ter uma rotina mensal de ter pessoas 
à minha volta… fotógrafos, editores, pessoas a rever 
textos… pensámos que faria sentido eu estar um 
bocadinho mais isolado para proteger também o resto 
das pessoas.

Isolado, mas mais disponível para trabalhar com 
essas pessoas?
Exatamente. De resto, é uma coisa que… não quero 
falar pelas outras pessoas, mas acho que se nota, 
naquela ilha, como uma desvantagem… quando está 
alguém ao nosso lado a fazer correções, por exemplo. 
Perturba um bocado o resto, no fundo é isso. É um 
bocadinho perturbador… mas faz parte, ao mesmo 
tempo… 

Tecnicamente, és pessoa apontada como sendo 
a mais transversal. Eu próprio também pude 
observar isso… assumes funções mais latas… 
sentes-te bem nesse papel?
Às vezes, não. Isto é uma coisa mais ou menos natural, 
é uma coisa pessoal… digamos que eu devo ter uma 
apetência qualquer para a resolução de problemas… 
não é problemas informáticos, mas é… eu não sei 
qualquer coisa, mas vou procurar, descubro dois 
minutos depois… ou seja, sei como procurar, tenho as 
ferramentas, digamos, para resolver o meu problema 
técnico… neste caso, informático. Às vezes é um 
bocadinho chato ser visto como essa pessoa.

Porquê? Porque recorrem muito a ti?
Sim… nem é o recorrer… o irem-me perguntar 
‘como é que se faz isto no InDesign’ e eu ter que 
explicar. Não é isso. Eu gosto dessa parte. Gosto 
de partilhar esse conhecimento. Gosto de ensinar a 
pescar, digamos… prefiro perder duas horas a explicar 
como é que se faz e aquela pessoa ficou a saber…e 
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ficou autónoma, digamos. Eu gosto disso. Não gosto 
quando esse argumento se pode virar contra mim, e 
às vezes isso acontece. Estávamos a falar daqueles 
projetos que vão diretamente para certas pessoas. Para 
o bem e para o mal, alguns projetos vêm ter comigo… 
são-me dados com o argumento de ‘precisamos de 
alguém que faça isto depressa e bem’… e isso é 
um bocadinho chato… (risos)… ninguém gosta de 
trabalhar sobre pressão, ninguém gosta de ter que ser 
pressionado para trabalhar… se me dão trabalho em 
que o argumento é ‘o trabalho vai para ti porque tu és 
rápido… não é particularmente… se é só essa a razão, 
não é lisonjeadora. ‘uau, yah… porque eu domino bué 
isto’… (risos)… isso não é…

E acumulas o trabalho?
Agora já não… mas isso também levou o seu tempo a eu 
aprender que é preciso dizer que não… ‘agora já tenho 
isto para fazer, não consigo fazer tudo’… se querem que 
eu resolva este e querem que eu resolva este bem… e 
este dá trabalho… tenho que fazer só este.

Dado esse leque de competências – vídeo, 
edição, programação – sentes que tens os 
conhecimentos tecnológicos necessários para 
o teu trabalho? Será esse o rumo para o perfil, a 
seguir?
Para começar, sinto que sou, infelizmente, sou 
muito amador, nessas coisas que eu faço. No vídeo, 
na programação, o que quer que seja. Eu consigo 
desenrascar, mas eu consigo claramente ver que 
aquilo é amador. E eu não me sinto bem com isso… 
ou seja, sentir… se me pedirem para paginar um livro 
ou uma revista, eu consigo dizer que sou profissional. 
Tenho imensas falhas na mesma, mas consigo dizer 
que sou profissional. Eu domino aquilo, pronto. 
Tecnicamente, eu domino aquilo. Se me pedirem para 
editar um vídeo, eu domino até x. Eu sinto que não 
sou profissional, que é uma coisa muito amadora. O 
resultado pode ser bom na mesma, mas sinto-me um 
bocadinho frustrado por estar a usar qualquer coisa 
que eu não domino e, digamos… há certos momentos 
em que o fascínio pela descoberta é positivo. ‘Eu 
não sei trabalhar com o Color, mas vou aprender a 
trabalhar com o Color! E aquilo vai ser muito giro, 
aprender a trabalhar com o Color’… se isso é aliado 
à pressure to perform… para fazer aquilo bem… 
deixa de ter piada. É só um fardo a carregar… mas eu 
percebo que é uma mais-valia. Compreendo que as 
pessoas tirem partido disso…

O próprio ateliê, também…?
Sim, é isso que eu quero dizer.

E tu vês que há uma tendência para reforçar esse 
lado multidisciplinar do ateliê? Para alargar as 
ferramentas do trabalho?
Em relação ao trabalho do ateliê?

Sim, na realidade que conheces. Achas que os 
outros terão que te acompanhar nesse esforço?
Não, acho que os outros nunca vão ter que 
acompanhar… para bem e para o mal. Acho que… 
aqui entramos um bocadinho nas ideias em relação 
ao design em que eu divirjo um bocadinho do J.S.… 
o J.S., pela idade que tem, e eu percebo isso… pela 
experiência que tem… tem sempre uma visão da next 
big thing… ‘É o quê? São os sites, são os vídeos, é 
o quê? O que é que vamos fazer agora? Já estou há 
não sei quantos anos a fazer coisas em papel e isto 
já cansa… é uma seca. O que é que vamos fazer a 
seguir? Há tantas pessoas a fazer design interativo … 
o que quer que seja. Porque é que nós não fazemos 
isso’? Eu percebo essa visão… eu acho é que isso não 
se aprende de um dia para o outro e é um bocadinho 
injusto estar a tentar fazer um bom trabalho… quando 
eu, pessoalmente, e voltado à parte técnica, sinto 
que não domino aquilo. E, portanto, estarei sempre 
a desenrascar uma coisa. Eu não me sentirei bem, 
em ralação aos meus pares, os demais designers que 
fazem, se calhar, aquela função melhor do que eu. Não 
me sentirei bem. Acho que é injusto para eles. Acho 
que estão a encomendar a coisa errada à pessoa errada.

Mas o que querias era espaço para aprender 
ou, simplesmente, que não te dessem esses 
trabalhos?
Isso é difícil de responder… eu gostava de… há coisas 
pontuais que eu gostava de responder, como é óbvio. Já 
falámos de infografia, noutros tempos. Eu gostava de 
me focar em infografia. Mas é uma coisa pessoal… já 
achei que gostava de fazer tipos de letra…

E afinal, não?
Afinal, não. Quero dizer, continuo a conseguir 
desenrascar coisas… consigo abrir o Fontlab e percebo 
aquilo tudo… não é aquilo tudo, mas consigo mexer 
naquilo. Mas não é isso que eu persigo, não é isso que 
eu quero fazer para o resto da vida. Se calhar com a 
infografia é a mesma coisa. Eu acho que, acima de 
tudo, falando a longo prazo, eu gostava de conseguir 
fazer um bom trabalho. Ponto final. 

De te sentires profissional?
Sim. Gostava de me sentir… falámos na Vera 
Tavares… isto pode entrar no campo do… eu não a 
conheço. Para mim ela é fantástica e ela pode ou não 
ser fantástica… pode não ser… mas para mim aquela 
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Vera Tavares, a Coralie Bickford-Smith, a Penguin… 
são referências de editoras, mas é… é o objeto que é 
dominado de uma ponta à outra. Seja com discos, com 
vídeo, o que quer que seja… gostava de dominar o 
processo, do princípio ao fim… e aqui o fim é… passa 
para lá daquilo que nós costumamos passar. O nosso 
fim é, mais ao menos, a enviar as artes finais para as 
gráficas… gostava também de passar essa barreira e 
dominar tudo isso. O papel, neste momento, é onde 
tenho mais vantagem. Supostamente… é onde eu estou 
mais à frente no conhecimento, e portanto é esse que 
eu vou depurar… mas imagino que haja imensa coisa 
que eu… nem sonhei ainda a possibilidade de fazer. A 
infografia surgiu aqui por mero acaso. Foi um projeto, 
onde eu precisei de fazer uns gráficos e pronto…

E gostaste de fazer isso?
Gostei de fazer… não só gostei de fazer aquilo 
como achei que conseguia fazer coisas interessantes 
daquilo…

Quais achas que são os principais recursos 
do ateliê? Têm uma biblioteca extensa, imensa 
tecnologia…
O maior recurso do ateliê acho que é o J.S.. Acho que 
é…

E esse universo material, não te interessam?
Tudo isso são ferramentas, mas eu diria que a 
ferramenta… isto aqui é um bocado utópico, 
porque eu não sei sequer desenhar… eu, sem um 
computador… zero! Não sou ninguém… consigo fazer 
um quadradinho e aquilo está tudo torto… portanto, é 
claro que o computador é importante… mas, num lado 
um bocadinho utópico… o que é importante é pensar, 
é as pessoas que tens à tua volta, é chegares a uma 
solução em função dessas pessoas… e nessa questão, 
acho que o J.S. é transversal… quanto mais não seja 
neste filtro… nesta espécie de barreira que cada um 
tem de ultrapassar… uma espécie de cunho, de selo de 
qualidade. Se tu fizeres uma coisa e o J.S. disser que 
lhe parece bem… é uma espécie de confiança que tu 
ganhas… ‘deve estar mesmo bem… vamos passar ao 
projeto seguinte’…

Tens confiança total na opinião dele, portanto…
Sim, de certa forma. Se não for uma confiança total, 
podemos discutir. Já houve esses casos, várias vezes… 
‘eu não concordo completamente com o que tu dizes, 
vamos discutir isto’… podemos chegar à conclusão 
que quem ganha é ele porque eu digo ‘eu não concordo 
contigo, mas dou-te o benefício da dúvida porque tu és 
quem és’… isto, para ele, pode não ser muito lisonjeiro, 
mas… mas em última análise, acho que…

Isso não será altamente lisonjeiro?
Ele não acha… já falámos sobre isto.

Ele acha que são vocês a tentar descartar as 
responsabilidades?
Mais ou menos… ele acha que o estamos a ofender. 
O argumento dele é ‘eu quero o melhor para vocês, eu 
quero que vocês sejam autónomos, eu quero que vocês 
resolvam tudo. Portanto, o facto de eu estar aqui a dar 
um filtro de qualidade… isto não devia valer assim 
tanto’… e quando eu uso esse argumento de ‘mas és tu 
que me estás a dizer isto, vou acreditar em ti’… para 
ele… eu também percebo esse lado dele. Ele continua 
a ser humano. Ele, se calhar, acha isso dele próprio. 
Ele continua a ser humano. Portanto… ‘aquilo que 
eu estou a dizer pode não ser verdadeiro… o facto de 
eu estar a dizer não é verdade suprema’… digamos… 
mas eu, pelo menos, dou-lhe um bocado esse valor, em 
certos momentos. Desligo completamente qualquer 
dúvida que eu possa ter. Se, a ele, lhe parece bem, eu 
desligo dessa dúvida e pronto. ‘ok, tudo bem… vamos 
trabalhar a partir daqui’… de resto, pode ser também 
uma forma de sobrevivência… eu noto, quando 
trabalho sozinho em casa, por exemplo, não tenho essa 
espécie de rede. Posso estar até à última… posso achar 
que o que vou fazer é uma grande merda. Posso ficar 
naquela dúvida de… ‘isto é muito bom ou é muito 
mau’… isso pode acontecer. Acho que isso também 
pode ser uma coisa… pelo menos quero imaginar 
que seja… que, com o tempo, se apreende… com a 
experiência. […] EU também consigo perceber, em 
certos momentos… ‘epá, isto é muito bom’… mas há 
outras coisas que ficam numa espécie de fronteira… 
se calhar não percebo à primeira, mas só à terceira… 
só ao terceiro olhar é que eu percebo… ‘não, isto tem 
aqui características que são boas… parece-me bem’… 
às vezes as coisas podem ser tão intuitivas… as capas 
da Colecao D, por exemplo… há ali soluções que 
são tão intuitivas, tão visuais, se quisermos… não 
há ali um pensamento… ‘não, agora seu puser estas 
letras, isto vai dar uma ideia não sei quê’… não há 
isso. Objetivamente … se calhar, como é uma coisa 
mais visual, só à terceira é que eu percebo… ‘isto tem 
umas características boas’… e eu imagino que isso 
também… há aqui duas hipóteses: ou se desempata 
com um olhar fresco, de quem nunca viu aquilo e está 
a olhar pela primeira vez… não é tu que estás há três 
dias de volta daquilo… ou então com a experiência 
percebes que aquilo é uma boa solução…

Vocês fazem muitos livros e revistas e, no outro 
espaço, há uma biblioteca enorme. Fazes alguma 
utilização desses livros, no dia a dia?
Confesso que não uso assim tanto. Há aqui um lado… 
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não sei sequer se isto é bonito de se dizer… mas há 
aqui um lado de apetite gráfico que às vezes sinto… 
como não há programa, como ninguém me pediu nada 
em específico, é uma espécie de apetite gráfico… ‘hoje 
apetece-me fazer assim… hoje, parece-me que esta 
visão que eu tenho, deste resultado, é possível. Parece-
me bem. Parece-me que é um resultado interessante, 
adequado, responde ao problema, mesmo sem ninguém 
me ter dado um brífingue’… portanto, dessa forma, 
a coisa pode ser surgir de milhentas maneiras. Pode 
ser uma referência visual qualquer, que eu tenho, de 
qualquer coisa que eu vi, algures… às vezes, uma 
referência já altamente deturpada… porque nem sei 
de onde é que vi aquilo. Já é uma mistura de não sei 
quê… Os livros podem surgir daí… pode ter sido a 
assimilação de qualquer coisa que eu vi, ou então pode 
ser uma busca ativa de qualquer coisa. A colecao D, 
de resto, tem um bocadinho isso… posso ir ver coisas 
do Sebastião Rodrigues se quiser fazer uma capa 
dele… e, aí, tem valor… esse espólio é importante.

Acabam por beneficiar desse lado colecionista 
do J.S.?
Sem dúvida. O lado colecionista e o lado de biblioteca 
visual que ele tem, das coisas. E se calhar é aí, 
também, que eu acabo por dar tanto valor também à 
opinião dele. Ele já viu tanta coisa, e consegue citar 
tanta coisa que já viu… se ele está a ver uma coisa que 
eu fiz e que ele ainda não tinha visto antes… é porque 
isto tem valor. É mais um dado para eu dar valor àquilo 
que ele diz.

O que achas do espaço? É confortável, é 
adequado, podia ser melhor…?
Não sei bem… eu acho que nós… como temos uma 
capacidade tão grande de adaptação… para estas 
coisas todas, não seguimos uma espécie de checklist… 
adaptamo-nos às coisas… antes do J.S. comprar 
aquele espaço ao lado… eu achava aquilo uma ideia 
horrível. O J.S., numa sala ao lado, teres que passar 
num corredor, fora do ateliê… para entrar lá, bater à 
porta… a porta estar fechada… achava aquilo horrível. 
Não ia funcionar. Hoje em dia, estou completamente 
habituado a isso. E não me parece mal. Parece-me 
tão bom como o inverso. Que o J.S. esteja lá do outro 
lado, que a S.V. esteja lá do outro lado e que… se eu 
precisar, levanto-me ou telefono, ou qualquer coisa. De 
resto, acho que há ali um sentimento… se calhar agora 
não tanto, mas quando entrei sentia muito isso… o 
sentimento do J.S. proporcionar o melhor possível… as 
melhores ferramentas possíveis, as melhores cadeiras 
possíveis, as melhores mesas possíveis, às pessoas… 
para estarem confortáveis. Disso é o exemplo… fiquei 
muito surpreendido quando entrei no ateliê e havia 

uma cozinha com comida comprada pelo ateliê para 
toda a gente. Aquelas merdices das bolachas e não sei 
quê… uma espécie de tornar a tua estadia ali o mais 
confortável possível para fazeres o melhor trabalho 
possível. Eu não faço ideia se nos outros ateliês é assim 
ou não… mas eu fiquei surpreendido com esta visão 
dele. É dinheiro gasto pelo ateliê, é uma parcela que 
ele gasta todos os meses…

Isso ainda hoje existe?
Ainda hoje existe, sim. Eu dizia que já não era tanto 
assim… um bocadinho pela S.V., também… aquelas 
cadeiras que nós temos no ateliê são super caras… 
mega-caras… eu assisti a comprarmos cadeiras 
daquelas assim… (estala os dedos… num ápice)… 
pagar aquela porcaria a pronto e temos uma cadeira. 
Precisamos de um computador… pumba. O melhor 
que há na altura e compra-se aquilo… essa espécie de 
irreflexão em função do valor monetário das coisas, 
em função do resultado que aquilo proporcionará aos 
designers… ao conforto. Parece-me… não se pode 
pedir mais, em última análise… Não me chove em 
cima… não tenho frio… se tiver frio, ligo o aquecedor. 
Quando não tínhamos aquecedor, queixámo-nos e 
comprámos aquecedores… portanto, há ali um lado 
familiar, nesse aspeto, que é positivo.

Isso também acontece na vertente tecnológica? 
No software…
Sim. Se o computador já estiver velho, vou-me queixar 
e compramos outro. Desde que se perceba que não é 
nenhum capricho de lado nenhum… de resto, nunca 
assisti aqui… pelo contrário, vi pessoas a trabalhar 
com computadores que se arrastavam, e não diziam 
nada porque achavam que não deviam dizer nada. Eu 
próprio tive que aprender que há coisas que é preciso 
dizer. Ninguém vai levar a mal, nem ninguém vai achar 
que tu estás aqui a tentar gastar dinheiro ao ateliê. 
Faz parte. É como comprar uma caneta. Ninguém traz 
canetas de casa. Ou clips… o ateliê compra. É uma 
extensão de tudo isso. É um conforto que faz sentido.

Tu entendes que o software que utilizas é o 
adequado?
Cada vez mais… há uns tempos tive uma conversa 
com o [Informático], que é a pessoa que vem fazer 
a manutenção informática dos computadores do 
ateliê… acerca da evolução dos sistemas operativos… 
e cheguei à conclusão… por um lado, que estou a 
ficar velho. Já não quero evolução nenhuma. Acho 
que aquilo é tudo perfeito. Não preciso de mais 
painéis e mais merdas a mexer. Acho que aquilo 
é tudo perfeito. Estou num momento em que as 
ferramentas que eu tenho me permitem fazer tudo 
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aquilo que eu imagino, digamos. E tudo aquilo que eu 
não imagino é porque não tenho sequer competência 
para o fazer. Eu não imagino fazer uma coisa em 3D 
porque eu não a sei fazer, como é óbvio. Está fora do 
meu reino de possibilidades. Não vou imaginar fazer 
uma coisa que não sei. 

Mas surgem situações em que isso te é imposto, 
até certo ponto?
Claro. Não há muito tempo, naquela coisa do Moche 
que assististe, o Ilídio, que esteve lá, o publicitário… 
perguntou-me ‘quem é que aqui faz cenas em 3D’? 
Eu disse-lhe que não havia aqui ninguém que faça 
cenas em 3D… para ele, isso era uma coisa básica de 
Agência de Publicidade… tem de haver alguém que 
domina 3D, tem de haver alguém que domina vídeo, 
tem de haver alguém que domina sites. E ali não há. 
Mas o trabalho que nós fazemos adequa-se aos meios 
que temos. O que eu queria dizer é que também sinto 
que o meu leque de possibilidades é tão bom… não 
é ‘sou tão bom que domino esta merda toda’, não é 
isso. Mas é tão alargado… se eu tiver dúvidas, consigo 
resolver… ou se… desde que sejam possíveis, lá está. 
Não é em 3D… mas se precisar de alterar alguma coisa 
num site vou descobrir.

Recordo-me também das aplicações que fizeram 
para iPad… 
Para o bem ou para o mal, no iPad não estive 
envolvido… mas voltando um bocadinho atrás, naquela 
coisa de competências técnicas… o J.S. disse-me para 
aí duas ou três vezes que achava que, a certa altura… 
que achava que o projeto iPad não devia ter sido dado à 
R.M., mas que ao mesmo tempo não estava preocupado 
com isso porque achava que eu, em dois dias, aprendia 
aquela merda toda. Se calhar é um bocadinho verdade… 
o que eu não soubesse iria descobrir… aquilo continua 
a ser o InDesign, não é um programa totalmente novo… 
se calhar não seria um problema. E é também essa a 
visão que eu tenho. Não sei fazer qualquer coisa em 
InDesign, vou descobrir, porque sei fazer milhentas 
outras coisas… é um bocadinho isso…

Acabas por conseguir trabalhar para diferentes 
suportes com a mesma tecnologia… 
Também… consegues fazer imensa coisa. Aquele site 
da Agenda de Lisboa, por exemplo… nós temos um 
programador profissional a fazer aquilo… e quando, 
na primeira reunião, ele me perguntou como é que 
eu estava a desenhar aquilo. Perguntou-me se era 
no Photoshop e eu disse-lhe que não, que era em 
InDesign. Ele ficou a olhar para mim… ‘ninguém faz 
isso em InDesign… este tipo deve estar drogado’… 
mas pronto… resolvi em InDesign. E continuo a 

achar que é muito melhor fazer em InDesign do que 
em Photoshop. Dominando as duas coisas, acho que 
faz mais sentido mexer objetos em InDesign. Acho o 
Photoshop uma seca, para esse tipo de trabalho.

Falemos dos clientes, agora. Como é que os 
caracterizas?
O cliente-base do ateliê são pessoas que conhecem o 
J.S.. São pessoas que, para o bem ou para o mal, são 
pessoas que acham que o trabalho é feito pelo J.S.. 
Têm aquela visão… acho que já falámos disto antes… 
todos os ateliê que têm uma pessoa de carisma, 
conhecido… à frente… acabam por sofrer dessa 
vantagem/desvantagem dos clientes… das pessoas 
que não sabem quem é o L.A., a E.G. ou o R.B.… 
acham que o J.S. é que faz tudo. Isso é um bocadinho 
desprestigiante para o designer, em última análise. É 
um bocadinho chato. Achas que… ‘sim, o J.S. é que 
faz tudo, mas eu é que fiz… aquele, fui eu!’…

Isso pode ser algo a que te levaria a criares um 
ateliê teu?
Hmm… Em relação a criar ateliês, eu já tenho outra 
visão… isto é uma coisa pessoal… mas eu acho que 
não tenho. Inquieta-me imenso pensar o meu futuro 
nesse sentido. Eu não sei o que será o meu futuro 
porque eu não me vejo a criar um ateliê. Mas também 
não me vejo a trabalhar com uma pessoa até aos 50… 
ser designer nesta posição, nesta função… portanto, 
isto vai ter de evoluir para algum lado, que ainda não 
sei qual é… criar um ateliê acho que não é porque eu 
não tenho… e vendo também o lado do J.S., acho que 
há aqui um lado social muito importante. Quem é que 
tu conheces, quem é que te conhece… é preciso… 
passar a mão pelo pelo a essa gente toda, é preciso 
conhecer essas pessoas, privar com elas… e é preciso 
que essa rede… é facebook, isto. É preciso que essa 
rede se alastre… é um bocadinho o lado social, é 
preciso que a rede se alastre. É preciso que a pessoa 
que tu conheces diga à outra pessoa que conhece que 
venham ter connosco. Eu acho que nunca terei isto. 
A minha personalidade não dá para isso. E, desse 
ponto de vista, estou a ser um bocadinho realista 
ao achar que não consigo… posso estar enganado, 
também… se calhar, qualquer dia teria um ateliê. Se 
calhar não sozinho, com outra pessoa qualquer… 
pode acontecer… mas eu acho que dificilmente isso 
acontecerá. Acho que não tenho essa capacidade de 
angariação de trabalho. Não sou assim tão conhecido…

Networking?
Sim… posso trabalhar muito bem… posso ter muito 
bom trabalho, mas acho que nunca vou ter essa 
capacidade.
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Desses clientes que identificas como sendo 
pessoas que o J.S. conhece… descreve-los como 
pessoas visualmente atentas ou cultas num 
sentido visual?
Aqui varia… Eu dizia que são pessoas que o J.S. 
conhece, mas podem não ser… podem ser também 
pessoas que conhecem o nome do ateliê… isto começa-
se a misturar, com o passar dos anos. São pessoas que 
viram o nome do ateliê algures e vão ter connosco. 
Como a agenda de lisboa, por exemplo… veio ter 
connosco. Fazer um perfil do cliente habitual… não é 
fácil, mas posso dizer que consigo contar por três ou 
quatro dedos os clientes que achei que eram clientes a 
sério naquele ponto de vista da discussão do projeto … 
de, em conjunto, chegar a bom porto… em conjunto, 
chegar a um projeto que é melhor do que aquilo que ele 
imaginou, melhor do que aquilo que eu imaginei… e, 
juntos, construímos um resultado…

A definição de cliente, para ti, encapsula isso? O 
cliente ideal?
Para mim, é. O cliente ideal, exatamente. O cliente 
ideal é o cliente que discute contigo. Não é que discute 
contigo porque é um frete. Não discute contigo para 
dizer que aquilo está mal. Discute contigo, mesmo… 
é quando somos capazes de estar ao telefone a discutir 
uma… se usamos travessões ou não… eu digo um 
argumento, eles dizem os argumentos deles… e, no final, 
chegamos a uma conclusão qualquer… se calhar usamos 
travessões mas é sem indentação, por exemplo… pode 
ser uma coisa desse género, por exemplo.

Se esses são os que contas pelos dedos da mão, 
como são os restantes?
Os outros são… são aqueles em que eu sinto que 
o trabalho é feito por mim, o que às vezes é um 
bocadinho desprestigiante para eles próprios… são 
os clientes que eu sinto que me enviam o texto… mil 
carateres e eu, de mil carateres, tenho que cozinhar 
aquilo para outra coisa qualquer fantástica… ou seja, 
eu é que estou a fazer o trabalho… não é o trabalho 
dele, mas é… não sei, mas parece-me que falta visão 
da parte dele. Não é? Tens um gajo fantástico à tua 
frente, tens um ateliê fantástico, e tu não estás a tirar 
partido disso… estás a enviar um textinho da tanga e 
estás à espera que eles façam uma coisas giras com 
isso. Quando esses gajos podem fazer umas coisas 
fantásticas se tu próprio tiveres uma ideia qualquer 
sobre o que é queres… se conseguires discutir… 
queres um livro sobre não sei quê. Ok. Mas queres 
vender isso a quem? Queres… sei lá… queres um livro 
com imagens e texto. E se fizéssemos um livro metade 
imagem, metade texto… se fizéssemos fascículos… 
tudo isto são reinos de possibilidades para fazermos 

um livro só. Se fizéssemos ao baixo, se fizéssemos ao 
alto… se fizéssemos um tijolo tipo Frost, que não pesa 
nada… se fizéssemos uma coisinha deste tamanho… 
tudo isso são reinos de possibilidades onde eu acho que 
nós não somos confrontados com os nossos clientes, 
muitas vezes…

Desafiados?
Exatamente. Portanto, acaba também por entrar numa 
espécie de rotina um bocadinho consentida, também… 
também esta coisa do ‘quero um livro, mas é para 
amanhã’… vais discutir o quê? Vais fazer um livro e 
pronto! Não tens tempo…

A intervenção deles tem aí uma interferência no 
processo… 
Interfere mas, neste caso, é pela negativa. Se te 
disserem que tens que fazer um determinado projeto 
em x tempo e tu nem consegues… acabas, para o bem 
e para o mal, por chegar a um resultado testado… às 
vezes sinto que acontece um bocadinho isso. Chegas a 
um resultado testado, sabes que aquilo vai funcionar e 
pronto… resolves o teu problema, resolves o problema 
dele e toda a gente fica feliz… e não devia ser isto o 
design. Devia ser… também se calhar é por isso que 
há tanto trash por aí… se calhar nós próprios… lá está, 
não é dizer que nós só fazemos merda… tentamos 
fazer tudo bem, mas aqui o bem pode ser aqui (coloca 
a mão numa ponta da mesa) ou aqui (mais afastada). 
Há ‘bens‘ que são muito mais longe e que são muito 
mais interessantes… e que tu sentes que imprimiste o 
cunho àquilo, a outra pessoa imprimiu o cunho àquilo 
e isso torna-o num trabalho fantástico…

Essa forma de veres a relação que deténs com 
os clientes mantém-se com outros agentes 
envolvidos nos projetos ? Impressores ou outras 
partes envolvidas nos projetos …
Depende… lá está… depende da conjuntura… 
dos prazos, os constrangimentos monetários, dos 
pagamentos… tudo isso… tudo isto mata a tua vontade 
de fazer melhor e maior. E, portanto, desse ponto de 
vista, acho que isso acontece bastantes vezes. Mas 
também há exceções. Há o ilustrador que não tem 
tempo para ti mas que tu queres que ele trabalhe 
contigo e que tens de… quase que tens de lhe dizer 
‘olha, agora faz o gajo assim, com esta cor e faz lá 
com aquele traço’… e portanto tu é que estás a dar a 
solução e não é ele que está a pensar sobre isso… ou 
tens o inverso. Ele está a pensar sobre isso e faz um 
grande trabalho… outra coisa é com os fotógrafos, em 
que tu dizes como é que queres a fotografia… ‘vá, eu 
quero este gajo. Mas quero este gajo, com este fundo, 
a olhar não sei para quê’… ou então ele dá-te isso mas 
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também te dá outra coisa que, afinal, é muito melhor… 
e às vezes não há tempo para isso. Tem que ser aquele 
que eu já imaginei e que sei que vai funcionar. 

Consegues caracterizar a tua relação com eles?
O que é que eles acham de mim?

Não só… perceber, por exemplo, como é a tua 
abordagem nas relações… se és assertivo, se 
não…
Eu tento ser o mais assertivo possível e tento permitir 
sempre… vejo mais ou menos como eu gostaria que 
me tratassem a mim. Tento permitir sempre que, apesar 
do que eu estou a dizer… a pessoa do outro lado pode 
fazer outra coisa qualquer. Ponto um… ‘eu estou-te a 
pedir a fotografia assim, mas por favor faz esta e outra 
que te pareça bem. Se tu tiveres outra ideia discutimos 
e chegamos a outra conclusão’… ou eu digo ‘não, isto 
não funciona, não sei porquê’… ou então ‘tens razão, 
essa ideia é melhor que a minha. Portanto, faz essa’… 
eu tenho que ser assertivo nesse sentido…

Mas também procuras ser recetivo, é isso? 
Sim, exatamente … às vezes eles estão para aí virados 
outras vezes não estão para aí virados. Às vezes eles 
estão à espera que eu lhes dê a solução, outra vezes não. 
Estão motivados para fazer uma coisa deles.

E o que acontece com maior frequência? 
Infelizmente é mais comum ser eu a dar a solução. 
É uma realidade um bocadinho triste. Não sei se é a 
visão que eles têm do trabalho que lhes estou a pedir, 
que é uma espécie de coisa menor e, portanto, eles vão 
despachar… pode ser isso. Não sei se é uma questão 
só de tempo, não sei se é uma questão valer tanto 
monetariamente que eles vão… sei lá, há todas estas 
possibilidades. Em última análise, eu acabo por pensar 
só, e desde que ele resolva aquilo bem… não lhes vou 
pedir mais. Vou-lhe pedir que ele resolva aquilo.

Há alguma resignação nesse processo, não?
Sim, bastante. Lá está, mais uma vez, é a tal questão 
do cliente e dos designers… se o cliente não é recetivo 
a isso, tu é que tens que imaginar tudo. Se o ilustrador 
não é recetivo a criar uma coisa em conjunto, tu é que 
tens que imaginar tudo e vais ter de usar uma imagem 
dele, e pronto. Para o bem e para o mal, acaba por ser 
assim. Por estas razões todas, de tempo… por estes 
constrangimentos… tempo, dinheiro… outros tempos. 
Penso várias vezes naquela coisa de… lembro-me de 
ver uma entrevista ao Sebastião Rodrigues, na RTP, 
ou uma coisa qualquer… antiquíssima… dele, a falar 
do processo, de como fazia os cartazes… e aquilo é 
outra coisa… demorava dois meses a fazer aquilo, ou 

três meses ou meio ano… era outra coisa, era outro 
processo. Ele mostrava as hipóteses todas… tudo o 
que ele tinha desenhado só para fazer o cantinho do 
cartaz… aqueles pormenores todos, aqueles rococós, 
os fundos, as texturas… tudo aquilo era outra coisa. 
Nós não temos tempo para isso. Temos de imprimir, 
às vezes, o tal… o nosso desejo gráfico, a tal visão 
que nos ocorre naquele momento, naquele dia, no 
dia a seguir… sobre aquele projeto, aquele resultado. 
‘Aquele resultado podia ser fixe, podia ser bom, podia 
ser interessante se eu fizesse assim’… e não tanto no 
tal lado experimentalista… ‘eu podia fazer isto assim, 
mas também podia fazer isto assim’… ‘então e se eu 
agora experimentar fazer isto assim? E assim, assim, 
assim’? Em teoria, é isto que nos ensinam… que o 
interessante é experimentares três ou quatro hipóteses e 
construíres a partir da primeira hipótese… da primeira 
hipótese passas para a segunda, e para a terceira… e 
no final tens uma super-hipótese… que é a melhor de 
todas… infelizmente, eu acho que não há muito espaço 
para isso. Também acho que depende […] acaba por 
depender de nós o bom resultado. E isto é transversal 
ao bom projeto e ao mau projeto. Qualquer projeto tem 
potencial de ser um bom… de ter um bom resultado… 
de ser muito bom ou muito mau. Esse one man show 
acaba por ter essa vantagem de poder resolver tudo… 
tentar resolver tudo bem, tentares distanciar-te um 
bocadinho disso… e tentar resolver da melhor forma.

Consegues ilustrar o valor profissional do teu 
trabalho?
É difícil. Muitas vezes não há esse valor, é o que eu 
sinto. Não há, mesmo. Aquele projeto em concreto dO 
Cofre, eu sinto que o valor é zero. O valor que nos 
dão é zero. Apesar do trabalho ser feito em grande parte 
por nós… nós é que imaginamos grande parte daquelas 
coisas, as pessoas passam a achar que a exceção é a 
regra. As pessoas passam a achar que o teu trabalho é 
aquele quando, na realidade, o nosso trabalho não devia 
ser aquele, devia ser a tal discussão… devia ser o tal 
desenho prévio… devia ser um programa ou que nos 
dão ou que nós discutimos em conjunto numa reunião… 
‘quero fazer um livro’… — ‘mas ao alto, ao baixo, 
fascículos’… mas em conjunto. E eu sinto… tanto é 
raro existir isso como é raro eles darem valor a isso. 
Eles ficam a achar que aquilo é normal. Terem pedido 
a nós ou a outras pessoas é óbvio… ‘toda a gente vai 
fazer igual’… nós sabemos que não é assim. Ou temos 
uma ideia de que não é assim… olhando também para 
o panorama que nos rodeia… se fosse eu a resolver 
resolvia de outra maneira. Não é pior, nem melhor, mas 
resolvia de outra maneira. Às vezes os clientes acham 
que toda a gente resolveria da mesma maneira. Como o 
gajo do talho a cortar carne… corta da mesma maneira.
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Sentes que essa é a visão deles sobre o teu 
trabalho?
Muitas vezes, sim. É… cada vez é mais difícil 
encontrar uma espécie de… gratidão não é a palavra 
certa… mas um reconhecimento daquela pessoa 
em relação àquilo que tu fizeste. Não é dizerem-nos 
‘obrigado, isto foi muito fixe’… não é isso, mas… 
aquelas pessoas perceberem que aquele objeto é 
especial e que é bom. ‘Epá, ainda bem que viemos ter 
convosco porque isto correu muito bem’… também 
não é aquela coisa do cliente fiel, porque isso não 
existe, mas… mas às vezes é isso também que faz a 
diferença.

Vês diferenças entre clientes do setor público e 
do setor privado?
Vejo, mas infelizmente é por ser arrastado para 
processos que não só me irritam, mas que não me 
interessam para nada. É aquela coisa… trabalhar 
para uma câmara municipal… tu és arrastado para 
processos burocráticos, mesquinhices… são maneiras 
daquelas pessoas viverem o dia a dia que vão 
condicionar o teu trabalho. Tu acabas por fazer a coisa 
daquela maneira porque não sei quem não gosta da 
outra maneira. Porque não sei quem, que é o patrão, 
diz que tem que ser assim. E tu nunca vais falar com 
aquele patrão… o patrão disse à pessoa de baixo, e a 
pessoa de baixo disse à outra e essa outra disse-te a ti, 
e tu vais ter que fazer assim. Porque nunca vai haver 
discussão para nada… aí, é uma diferença enorme. 
De resto, nota-se bastante essa coisa no público… há 
uma diferença enorme entre eu conseguir falar com 
o cliente final ou falar com um intermediário… para 
além de ficar sempre com a dúvida sobre se aquela 
opinião é do cliente final ou do intermediário. Porque 
se é do intermediário eu vou tentar dissuadi-lo, de certa 
forma…

Preferirias uma abordagem mais próxima daquela 
que existe em lidar com os clientes privados?
Eu prefiro o método do cliente que está ali há minha 
frente. Para quem eu telefone, e falo diretamente. No 
nosso ateliê, isso restringe-se um bocadinho a coisas 
mais independentes. São as tais coisas que não dão 
dinheiro. E, portanto, tem que ser assim. As coisas que 
dão dinheiro, são outras estruturas. São estruturas com 
mais dinheiro… logo, com uma hierarquia maior, com 
maior burocracia, com mais histórias por detrás, mais… 
quando fazia a Agenda de Lisboa não era raro aquela 
coisa de… ‘epá, põe lá o texto na outra página, antes, 
porque eu não gosto desse gajo… põe lá esse texto de 
determinada forma porque esse gajo não sei quê… eu 
não gosto desse texto’… é sempre assim uma coisa 
muito pessoal… uma visão muito pessoal que não é 

em função do resultado final. Não é em função do bem 
comum, é isso que eu sinto.

É uma visão mais subjetivista e menos depurada 
do resultado final?
Exatamente. A nossa visão… diria que é sempre uma 
coisa de trabalhar para o bem comum… para a pessoa 
que vai pegar naquela revista, para o utilizador. Ou 
seja, não me interessa nada que aqueles gajos, dentro 
daquela revista, não queiram aquela página… para 
a pessoa que está a ler, isto não interessa nada. A 
pessoa que ler o texto. Este tipo de históriazinhas são 
areia… são nevoeiro. Não interessa. Isto irrita-me, 
nestes processos altamente hierarquizados… porque 
é recorrente… esta coisa do… não sei quem, gosta 
de não sei de quê… mas afinal não é ele que manda, 
mas como ele não gosta… ‘bora lá trocar isto. Isto é 
recorrente, infelizmente.

 
 
Isso vai-se modificando? Ou melhor… sentes que 
a relação com clientes mais recentes é diferente 
daquela que estabelecem com clientes mais 
antigos? 
Acontece com todos. Acontece com todos… os que 
têm oito anos (de colaboração) se calhar vão baixando 
as defesas, vão começando a ganhar confiança em 
nós. O tempo tem essa vantagem. Os clientes que 
nós temos, com quem trabalhamos há mais anos, se 
forem clientes minimamente recetivos, gera-se ali uma 
relação… continua a ser uma relação designer/cliente, 
mas é uma relação mais entrosada… lá está, a tal 
discussão. Eles ganham confiança… as tuas propostas, 
os teus resultados e tudo mais têm uma validade. 
Relaxam, se calhar, um bocadinho sobre isso. Isto é 
visível no trabalho do R.B., por exemplo, com o S. 
Luiz. É muito visível esta coisa. Nesse trabalho em 
concreto, o J.S. não está pelo meio. Logo ali há uma 
relação do R.B. com a pessoa no S. Luiz… e essa 
relação permite com que trabalhem de outra forma… 
se houvesse mais burocracia, mais pessoas, não seria 
assim, com certeza.

É correto interpretarmos que à medida que a 
relação com o cliente se alonga, a intervenção do 
J.S. é menor?
Sim. Também, sim. Ele próprio assume isso.

E será esse um dos objetivos dele, também?
Exatamente. Era aquilo que eu dizia há bocado sobre ele 
sentir-se ofendido quando nós dizemos que ele tem um 
selo de qualidade e que esse selo tem qualidade… tem 
um valor real. Ele quer é que nós sejamos independentes. 
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Eu acho estavas presente numa reunião que tivemos 
ali em que ele dizia que nós não estávamos com tempo 
para perder tempo a fazer propostas e tudo mais… e 
que não era só com o R.B., comigo ou com a E.G.. 
Era com todos. Que as pessoas resolvessem o máximo 
possível, sozinhos. Eu partilho dessa visão até x. Acho 
que faz sentido as pessoas serem responsabilizadas e 
independentes. No ponto de vista inverso… acho que as 
pessoas têm que ser apoiadas, também… sobretudo as 
que têm menos experiência… notámos isso em relação 
à [Colaboradora Freelance], que fez o trabalho das 
sardinhas… a [Colaboradora Freelance], se tivesse sido 
mais apoiada… eu tentei apoiá-la o máximo possível, 
sem estar sequer dentro daquele processo… apoiei-a 
porque estava na mesma sala do que ela… partilhava 
aquele espaço e via as angústias dela… ela, se tivesse 
sido apoiada, neste caso pelo J.S., que era a pessoa que 
estava com aquele trabalho, aquele projeto … aquilo 
tinha corrido de outra maneira… tinha corrido melhor, 
tinha sido outro resultado…

Mas aos olhos do público e aos olhos do cliente 
essa é uma questão que não transparece, não 
existe?
Não existe. Sim… é uma coisa interna. É um resultado 
interno. E, se quisermos, menos frio… agora estou a 
contradizer-me em relação dos serviços públicos… 
do funcionário público, da hierarquia e de não me 
interessar para nada aquelas histórinhas internas. 
É verdade, não me interessa. Mas interessa-me no 
meu quintal, em última análise… interessa-me que 
a pessoa que eu tenho a trabalhar à minha frente não 
esteja frustrada com aquilo, não se sinta mal, consiga 
resolver aquilo o melhor possível, mais uma vez para 
o pote comum do ateliê… ou seja, é para o resultado 
do cliente, mas é para o resultado do ateliê… é para 
o resultado comum, em que toda a gente se sinta 
vem com aquilo. Eu acho que nunca aconteceu… 
mas espero nunca passar por aquela coisa de ‘eu ter 
vergonha de um trabalho do ateliê’… não quero que 
isso aconteça.

Seja um teu, eventualmente, ou em nome de 
outros…?
Exatamente. Ou seja, talvez aqui também entre aquele 
lado familiar da coisa. Não quero mal ao meu próximo, 
àquela pessoa que trabalha comigo todos os dias. 
Quero que aquela pessoa se saia bem e que a cara do 
ateliê se saia bem.

Nesses locais intermédios, quem vês envolvido? 
São marketeers, são fornecedores, são 
secretários… quem são esses agentes?
Depende. Pode ser um bocadinho de tudo. Mas acho 

que infelizmente, cada vez mais, o trabalho é dado à 
secretária… à pessoa que não tem… por definição, 
nunca lhe deram rédea longa para definir o que quer 
que fosse. Portanto, ela nunca vai decidir sobre o que tu 
fazes, vai servir só de intermediário. Portanto, também 
não te vai conseguir passar nenhuma ideia sobre o que 
ela te está a pedir, porque ela própria não tem nenhuma 
ideia. Aquilo é uma pescadinha de rabo na boca que não 
funciona. É contraproducente. Eu sinto muito isso em 
relação a uma coisa que nós fazemos para a Bélgica… 
[…] uma newsletter semestral… todos os números, 
eu sinto que há uma espécie de secretária a quem 
encomendaram o trabalho… para ser editora daquela 
coisa… em que ela não é editora, não percebe nada 
daquilo… e que depois tem o superior. E o superior é 
que lhe diz… ‘não gostamos destas ilustrações… se 
calhar devíamos trocar de ilustrador… as ilustrações se 
calhar são um bocadinho tristes e nós queríamos uma 
coisa mais alegre’…

E ela aí, nessa fase, já teria que gostava ou que 
estaria como pretendido?
Por exemplo. Quer dizer… ela nem sequer 
emite opinião. Recebe e passa a outro. É mesmo 
intermediária. Trabalhar nestes moldes é desanimador. 
É sentir que estás sozinho a fazer um trabalho… parece 
que tu estás a querer ter orgulho numa coisa que nem 
é tua… está um bocadinho fora de sítio. O orgulho no 
trabalho devia ser para os outros. Eu estou a trabalhar 
para os outros. Não estou a trabalhar para mim. Isto 
não é um projeto meu. Não fui eu que inventei uma 
newsletter para a Bélgica. Os papéis invertem-se um 
bocadinho.

Há pouco não perguntei… os clientes comentam 
o ambiente do ateliê? O que comentam?
Comentam que está toda a gente calada, muito 
concentrada, muito focada no trabalho. Não sei, mas 
acho que é a primeira impressão… 

À medida que vão estando vão deixando de 
comentar…?
Começam a achar normal. Acham estranho entrar num 
sítio onde está toda a gente em silêncio. Mas eu acho 
que isso toda a gente acharia. Eu próprio chego a entrar 
no outro sítio e penso…’ que é que se passa aqui… 
está tudo a morrer’… 

Mas sentes que, da parte dos clientes, existe uma 
visão positiva do espaço? De quererem estar ali?
Já ouvi comentários de ‘isto é tão bom… ninguém 
fala aqui… podemos estar a trabalhar em silêncio’… 
já ouvi esses comentários. De resto, acho que aquelas 
pessoas que acabam por nos dar valor pelos tais 
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trabalhos de continuidade é uma coisa genuína e nos 
dão mesmo valor. Há ali uma relação mais pessoal, 
mais próxima. Não é aquela coisa fria de ‘eu pago-te 
para trabalhares para mim’… é a tal coisa de chegar a 
bom porto, em conjunto. E, portanto, também acaba 
por não haver estranheza nenhuma… acaba por ser 
normal, aquele espaço. Como nunca se sentem mal 
tratados ali… não têm nenhuma…

Esse conforto de que falavas também passa para 
os clientes?
Sim, exatamente. Acaba por ser… não se sentem mal ali.

(Apesar finalizada as respostas às questões 
inicialmente previstas no guião, L.A. continua 
a falar sobre o seu trabalho no ateliê. Por isso, 
com a sua autorização, opto por gravar mais um 
pouco do diálogo com o designer.)

(sobre a colega freelancer que integrou o ateliê 
para o desenvolvimento de um projeto específico 
e sobre as expectativas que a designer tinha do 
líder projectual)
[…] achei que ela foi tão injustiçada com aquele 
processo […] em boa verdade, ela não estava à espera 
de nada. E isso também é uma falha dela. Ela não 
tinha nenhuma ideia feita. Não tinha nenhuma ideia 
da realidade que ia ser… a verdade é que, em última 
análise, era isso que se pedia. Não sei… acho que 
impossível pedir a alguém… e era impossível o J.S. ter 
essa ideia. De que era possível meter ali uma pessoa 
qualquer e, de repente, ela resolvia aquilo.

Uma ingenuidade de ambas as partes?
Completamente! Mas acho que o J.S. está consciente 
disso. Ele depois confessa isso. Chateia-me que tenha 
ficado aquilo… uma colisão enorme que não tem 
solução. Para aquela pessoa… aquelas duas pessoas 
são horríveis, uma para a outra… o J.S. acha que ela 
é horrível e ela acha que o J.S. é horrível. Não vai 
haver outra… acho isso triste, acho isso deprimente. 
E eu estar ali… aquilo foram dois ou três meses… é 
mau, mesmo. Com um desfecho muito chato, do J.S. 
a ignorá-la por completo na exposição… como se ela 
não existisse. Coisas assim desse género. Para mim, 
aquilo… eu acho que o J.S. já me tratou mal algumas 
vezes, mas eu acho que aqui foi uma perda do Norte, 
por completo. Perdeu completamente o pudor… e 
aquilo foi um bocadinho gratuito… acabou por ser 
isso…

Mas ignorou-a?
Sim. Na altura da montagem da exposição o J.S. dizia 
às outras pessoas o que estava mal, quando devia dizer-

lhe a ela. Ela acabava por perceber de outras pessoas 
o que tinha que refazer, que estava mal. Isto não é 
normal… esta merda… alguém tem que resolver não 
sei o quê e não vais dizer a essa pessoa?

Quem era essa pessoa?
Às vezes a S.V.… o fornecedor… o J.S. ia dizer ao 
fornecedor que ele tinha que reimprimir aquilo… o 
fornecedor ia perguntar à Cláudia… ‘então já tem não 
sei o quê para eu imprimir’…? E ela ficava… para 
mim, é uma falta de pudor. Nem sei… isso para mim 
está fora. Mas ao mesmo tempo, eu percebo os dois 
lados. Eu percebo que o J.S. estava mega-exausto com 
aquilo. Estava mesmo exausto. Estava desiludido, 
porque achava que ela ia conseguir resolver.

Já estava num limite, como num divórcio…
Sim. ‘Estou-me a cagar para ti… eu quero é que esta 
merda acabe já’. Acabou dessa forma. Que é um 
bocadinho triste…

(sobre as expectativas para o líder projectual)
[…] a certa altura comecei a questionar. Esta pessoa 
que é uma pessoa fantástica… lá fora… vais a uma 
conferência dele e aquilo é tudo fantástico. Ficas com 
uma ideia dele… uma pessoa impecável. ‘Aquele 
gajo… dá vontade de trabalhar com ele’… mas depois, 
sei lá… tem estes episódios… ‘O que é isto?! O que 
é que eu acabei de ver…?! Ao que é que acabei de 
assistir? Isto não está bem’… isto é errado. 

Mas sentes que é recorrente ou por má vontade?
Não! Era isso que eu dizia… eu percebo estes lados 
todos. Acho isto mau… mas eu percebo estes fatores 
todos que levaram a isto. Conheço a história, conheço 
os dois lados da história… percebo os dois lados e 
percebo que os dois lados ficaram defraudados com a 
história. Que foi injusto para os dois. Acho que o J.S., 
sendo mais velho, tendo mais experiência, tendo… 
devia ter antecipado isso. Devia ter gerido melhor esta 
coisa. E não foi capaz de fazer isso e acho que isso 
foi uma falha dele… e que ele veio a reconhecer mais 
tarde…

Com ela?
Acho que não… reconheceu mais tarde já sem recuo. 
Sem pedir desculpas, sem nada… tarde. É deselegante, 
é tudo…

[…]o ar que ele transparece para fora… e eu não estou 
a dizer que ele é assim todos os dias. Não é, de todo. 
Mas isto parece um extremo tão extremo que… não 
bate certo. Aquela pessoa estava mesmo fora de si. Foi 
uma coisa que foi crescendo, também… que ele não 
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pôs travão, também. Começou, se calhar, por aquela 
coisa de mau gosto, da piadinha… um bocadinho 
cruel… que ele diz e ri-se a seguir… até uma coisa 
fora de proporção…

Isso não tem que ver também com a coesão da 
equipa? Feita ‘à sua imagem’, de certa forma? 
Quaisquer novos elementos terão dificuldades, 
não…? Não será fácil encontrar espaço nesta 
equipa…
Sim… cada vez menos, em função do tempo. De 
resolver bem, de não poder falhar… de não haver 
espaço para isso. Isso torna-se difícil, sim.

Mesmo tecnicamente…
Sim… em última análise, ele já está mal habituado. 
Podemos chegar a essa conclusão… (risos)… que as 
pessoas trabalhem de uma determinada forma e que 
demorem um determinado tempo para fazerem as 
coisas. Não está com paciência para que as pessoas 
demorem uma semana para fazerem o que ele demora 
dois minutos. É isso. Esse é o tipo de curiosidade que 
eu tenho em relação aos outros ateliês… é perceber se 
este ritmo é assim em todo o lado ou é só aqui… ou 
se nós somos todos uns super-homens porque fazemos 
tudo…

Mas não é contraditório sentires-te ‘acossado‘ 
pelo ritmo e depois responderes que o ambiente 
é calmo? Não é paradoxal? 
(risos)… não… para o bem ou para o mal e eu acho 
que isto é um defeito pessoal… é eu achar que aquilo 
é responsabilidade minha para resolver. Custe o que 
custar… custem as noitadas que custarem… é um 
stress… eu não gosto de fazer, mas sinto que aquela 
responsabilidade me foi nada e eu não gosto de falhar.

É um ‘abuso’ consentido, de certa forma?
sim… não sei se conheceste o [Antigo colaborador], 
que fez a primeira Revista xxi. Ele tinha tido 
um estágio de cinco ou seis meses com o Gutiérrez. 
Portanto… com portefólio… o J.S. gosta do Gutiérrez, 
achou que aquilo era tudo fantástico… e esse rapaz 
apareceu aí num dia a mostar o portefólio… e o J.S. 
estava num daqueles dias meio… passado… e disse: 
‘queres trabalho? Começas amanhã’. E deu-lhe aquela 
revista para fazer. Aquela Revista xxi, que não era 
fácil fazer… 

É aquela que fazes, agora?
Não fui eu que fiz. Aquela revista só o J.S. é que a 
consegue fazer, de certa forma, por causa da relação 
com o [Editor]. Aquilo é impossível outra pessoa fazer 
aquilo, é o que eu acho…

Mas não fizeste o protótipo, o projeto gráfico?
O projeto gráfico é meu, mas eu não paginei aquilo.

O projeto gráfico é teu e ele é o paginador?
Sim… (risos)… ele ultimamente até tem dito essas 
coisas… ‘eu gosto de continuar os vossos trabalhos, 
pá… dá-me prazer essas coisas’… não sei se é a 
brincar, se é a falar a sério. Mas ele dizia desse rapaz… 
que havia uma coisa… depois aquilo também não 
acabou bem. Houve uma noitada em que ele se passou 
com ele. Mais uma vez… ele perdeu as estribeiras… 
eu não estava cá, só ouvi as histórias disso. Dizia ele 
que havia uma coisa que nunca havia de perdoar a esse 
rapaz… que era ele chegar à sexta-feira e ele ir embora 
para Braga. Ele morava em Braga. Não se preocupava 
com o trabalho… o trabalho ficava no ponto em que 
estivesse. Quando eu ouvi isto… ele estava a dizer isto 
à [Antiga colaboradora]… eu fiquei calado e ele olhou 
para mim e percebeu logo o que eu estava a pensar. E 
eu depois disse-lhe… ‘tu estás a achar… está no teu 
domínio achares que as pessoas não têm vida… podem 
passar aqui os dias todos a trabalhar… e isso não é 
válido para as pessoas… têm mais que fazer… têm 
outras coisas… é que não tens nada a ver com o que 
ele vai fazer para Braga. Que ele vá para casa, que ele 
vá ter com a namorada, que ele vá ter a um bordel… tu 
não tens nada a ver com isto!’… basicamente era isto. 
Mas o argumento dele era que ele era responsável por 
aquele trabalho. E como era responsável por aquele 
trabalho, a responsabilidade dele era ficar lá. E resolver. 
Porque lhe tinha sido passado o trabalho. Eu tomo isto 
como certo para mim. Sem ninguém precisar de me 
dizer isto, eu faço isto. Tomo certo para mim. Não vou 
para Braga às 6as porque eu sei que tenho que trabalhar. 
Tenho que fazer aquilo. Sei quais é que são os prazos e 
sei qual é que… lá está, é o mal da independência… eu 
consigo avaliar que… se o trabalho tem que estar feito 
na 3.ª feira, e na 6.ª feira ainda falta não sei o quê… 
estou lixado. Vou passar o fim de semana a fazer esta 
merda… mas vou fazer e isto vai estar pronto na terça. 
Eu faço isto para mim. Agora, ouvir o J.S. dizer isto 
como sendo uma coisa… ele dá valor e espera isso das 
outras pessoas e eu acho isto uma injustiça completa… 
ele não tem esse direito. Não tem o direito de exigir 
essas coisas. Uma coisa é chegares-te à frente… ele 
não pode assumir esse papel. Uma coisa é as pessoas 
sentirem-se responsáveis pelo trabalho… e eu acho que 
as pessoas se sentem responsáveis pelo trabalho. Eu 
sinto-me responsável pelo meu e faço-o.

E os teus colegas, presentemente, sentem isso 
da mesma forma ou há divergências? 
Há divergências… que às vezes também não é muito 
agradável de sentires. Uma pessoa que vai passar ali a 
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noite inteira e as outras pessoas não passam… sou capaz 
de fazer o trabalho de outras pessoas e as outras pessoas 
não passam a noite a fazer o meu trabalho. Isso, às 
vezes, é um bocadinho chato, tu perceberes…

Mas há recompensa para esse tipo de 
comportamento?
Nem te consigo dizer… eu posso achar que há uma 
recompensa económica, mas a verdade é que eu não sei 
quanto é que as outras pessoas ganham, portanto…

Não tens noção de quanto os teus colegas 
ganham?
Tenho uma noção, mas não sei se é realista ou não. E 
se bater certo com aquilo que eu acho, é deprimente. 
Porque há quem ganha mais e faz menos. Eu, às tantas, 
prefiro não pensar na recompensa económica e achar 
que haveria outra recompensa. Outra recompensa pode 
ser […] ter mais espaço para fazer outras coisas, por 
exemplo… para trabalhar com mais calma, por exemplo. 
Só que não é isso que se verifica. Verifica-se… no meu 
caso, verifica-se aquela coisa do ‘vai para ti porque tu és 
muito rápido e tu consegues resolver isto’… 

Sentes que o teu salário é adequado para o que 
fazes? 
De todo… houve uma altura em que eu achei que 
pagava, mas era ingénuo. Muito ingénuo. Acho 
que agora… não paga de todo. Acho que não paga. 
Tenho mais responsabilidades… tenho imensas 
responsabilidades ali e… quanto mais não seja esta 
atitude, esta ética de trabalho de… se me passas 
o trabalho eu vou resolver isto. Estas revistas de 
guimaraes, todos os meses, eu faço pelo menos uma 
direta a fazer esta merda. E foda-se, eu não quero fazer 
diretas a trabalhar para nada… especialmente para 
Guimarães, que não paga sequer ao ateliê. Eu depois 
sei destas histórias todas e tudo isto me tira ainda mais 
a vontade… mas, ao mesmo tempo… bottom line, é… 
‘eu tenho este projeto para fazer, eu vou fazer isto. 
Vou fazer o melhor que eu posso. Vai-me doer, vai ser 
injusto… mas eu vou fazê-lo na mesma’… qual é que 
é o problema disto? Desgasta, desmotiva… tudo isto… 
mas pronto. É uma maneira pessoal de ver o trabalho. Há 
ali no ateliê pessoas que não têm essa maneira pessoal 
de ver o trabalho Não é chega às cinco e vão-se embora, 
mas é quase… vendo isto, para mim há uma espécie de 
inversão de recompensa. ‘trabalhas mais? Vais trabalhar 
ainda mais… trabalhas menos, vais trabalhar ainda 
menos’… o que é um bocado chato, visto assim. É tentar 
não pensar muito nisso. É o que é… digo umas asneiras 
para dentro… e get the job done. Basicamente. […] com 
esta conversa do J.S., em relação ao outro rapaz, dele 
não o perdoar… fiquei um bocadinho sentido com isso, 

porque achei que era mesmo… porque me revi naquela 
coisa e achei que era mesmo injusto. Comecei a pensar 
imensas coisas. Tenho 28 anos… chego a casa todos os 
dias para lá das 9h. O que é que querem mais de mim? 
Tenho que baixar as calças…? Isto já me parece…

E isso não te leva a tentar criar o teu ateliê… ou 
procurar outro conjunto de regras…?
Não é fácil… há aqui também… lá está, há o receio… 
o facto de eu não ter experiência em relação a mais 
nenhum ateliê… eu posso achar que sou muito bom, 
mas não faço ideia se sou ou não. Posso chegar lá… 
nestes processos, deste ateliê, sou muito bom. Nos 
processos de outro ateliê posso não ser. Não sei… não 
há nada como experimentar. Mas assim de repente, 
deixa-me um bocadinho na retaguarda, de pé atrás. 
Não tenho essa… autoestima, se quiseres, para de 
repente… ‘vou-me embora… sou muito bom e vocês 
não me pagam o suficiente e vou-me embora’… não 
consigo ter essa visão, também. Acho isso um bocado 
convencido demais… é uma coisa pessoal. É também 
por este conjunto de coisas que eu às tantas acho que 
estou aqui tão bem, mas estou aqui tão mal. Aqui… 
no design. Acho que não consigo ter um ateliê próprio 
porque não consigo ter este networking, mas acho 
que consigo fazer coisas boas… consigo resolver 
problemas, consigo fazer um bom trabalho, em última 
análise.

Gostavas de trabalhar num editor, na qual 
fizesses capas? Ponto final?
Por exemplo, sim… uma coisa desse género. Mas eu 
também vejo que isso… é rotina a mais, é uma coisa 
demasiado fechada… demasiado 9h às 17h… sei lá. As 
coisas têm que encaixar nos perfis das pessoas.

É amor e ódio…?
Precisamente. De resto, acho que era impossível… 
qualquer que seja o sítio, não ter coisas menos boas a 
dizer ou a pensar ou a sentir. Isto também tem picos. 
Há momentos em que me posso sentir mais injustiçado 
e outros momentos em que eu posso achar que não… 
‘tudo bem’… também tem que ver com o cansaço… 

Há colegas teus, no ateliê, que estão a estudar. 
Se chegasses ao pé do J.S. e dissesses ‘quero ir 
estudar’… 
Ele não me dizia que não, mas acho é que… eu é que 
não ponho isso no meu reino de possibilidades… que é 
uma falha minha. Eu percebo isso tudo. Eu não ponho 
as culpas para cima dos outros. Eu sei que isso é uma 
falha minha. Se eu não ponho travão à coisa de estar 
aqui todos os dias para lá das 21h, a culpa é minha 
também. Eu é que não digo que não. Isto não é fácil… 
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definir o que quero e o que espero da vida… acho que 
esse é o bottom line, para todas as pessoas… ‘o que é 
que eu quero, disto tudo’? É aquilo que as pessoas… 
toda a gente em todo o lado deve pensar… perspetiva 
de futuro. Sou sincero quando digo que não sei… não 
sei mesmo. E isso é um problema. Percebo que é um 
problema…é o dia a dia.

[…] é como aquela coisa: não estás com medo que o 
outro aluno te vá roubar o trabalho. Pode acontecer 
isso um dia… um dia acordares e perceberes que estás 
atado a métodos antigos que não… que já ninguém 
trabalha assim…

(Sobre as oscilações do mercado editorial) 
[…] sinto que hoje trabalhamos mais, por menos. 
Fazemos mais trabalhos e cada trabalho vale menos. 
Ganhamos o mesmo, mas trabalhamos mais. 
Trabalhamos o dobro. 

Mas não vês uma redução de trabalho?
Não… depende… depende do momento… pode haver 
um dia em que eu sinta que aquilo está mais parado, 
mas é uma coisa momentânea. Não sinto menos 
encomendas. Apesar de tudo, nós ainda temos muito 
trabalho de rotina. Aquelas revistas que, de x em x 
tempos, fazemos… os clientes que de x em x tempo, 
nos vêm pedir coisas… ainda há muita rotina… em 
ateliês de outra escala, de outra dimensão, de outro tipo 
de trabalho… acho que foi o J.S. que me contou que os 
[Ateliê concorrente]…que estiveram este último ano a 
trabalhar só com [Cliente], estão quase na bancarrota… 
para fechar… a [Cliente] deve-lhes dinheiro… eles 
só trabalhavam para eles… e, portanto… pescadinha 
de rabo na boa… ‘já não tens trabalho… eles não te 
pagam… e agora’? O que é que se faz… não é fácil 
equilibrar isto… […] Por isso é que eu acho que 
é importante… ‘sim, são trabalhos de merda, mas 
olha… pagam-te as contas… aquelas coleções que 
nós fazemos para o publiCo… dos compositores… 
aquilo é duro, porque é um trabalho de rotina e é pouco 
valorizado em termos de… é valorizado em termos 
monetários, é pouco valorizado pela rotina, que é 
desgastante…

Mas é a S.P. quem gere isso…não?
Sim, desde sempre… para o bem e para o mal… eu 
acho que a certa altura lhe fez mal isso. Eu acho que, 
agora, ela está resignada nisso… acho que não se sente 
mal nisto […]… ‘é isto que eu faço… não faço mais 
nada, mas também só faço isto’… 

[FIM ENTREVISTA]

Lisboa, 22 novembro 2012
Entrevista a R.M., a designer gráfico do ateliê de 
Lisboa que colabora com o ateliê há menos tempo.

A entrevista decorre entre as 15:00 e as 16:30h, 
num dia de trabalho. R.M., de forma tímida, 
respondeu às questões acompanhada de um 
chá num recôndito café da capital. Nas paredes, 
letras enormes denunciavam a atividade do 
estabelecimento, de há muitos anos a esta parte: 
‘FABRICO PRÓPRIO’, poderia ainda ler-se, num 
sinal que já só funcionava como ornamento. 
A designer tem vindo a adiar este momento, 
culpabilizando a agenda de trabalhos em curso. 
Mas rapidamente se percebe que a sua timidez 
(aos meus olhos, pouco justificável), é motivo 
para adiar sucessivamente a entrevista. Só a 
insistência pareceu derrubar-lhe a vontade.

(Entrevistador explica a natureza e a estrutura 
da entrevista, justificando a pertinência deste 
momento.) 

—

Vamos começar pela relação com o J.S., o líder 
criativo. Como é que é a tua relação com ele? 
Como é que a descreves?
Hmmm… sei lá… No início, não deixava de ser o 
chefe. Tens sempre aquela… sentes-te sempre muito 
mais inibido quando… quando… quando conheces a 
pessoa há menos tempo e sentes-te ao mesmo tempo 
a ser avaliada porque estás lá para desempenhar 
determinadas funções… ergh… não deixo de sentir 
isso, que continuo a ser avaliada ou que… sei lá… 
cada projeto passa por isso e a… e a visão que o J.S. 
tem disso é importante. Portanto, há sempre… há 
sempre essa… não é uma barreira mas… há sempre… 
não é uma barreira porque o próprio J.S. nunca impõe 
essa barreira. É uma pessoa sempre muito à vontade, e 
com o tempo sinto-me muito mais à vontade com ele. 
Não sei se às vezes até posso abusar em determinadas 
respostas, ou… porque ele próprio é uma pessoa que 
está muito à vontade… ele é uma das pessoas que está 
mais à vontade no ateliê. Mais desinibida…

Mais efusivo?
Sim, exatamente …

Tu estás há dois anos e pouco, não é?
Sim, dois anos e meio.

E sentes que esse à-vontade, essa forma de 
aprender a lidar com ele, esquecendo um pouco 
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a avaliação dele… desde quando é que sentes 
que começaste a libertar-te disso?
Não sei… isso também tem a ver… há um à vontade 
em termos pessoais, e depois há um à-vontade em 
termos do trabalho… que quando as coisas estão bem 
encaminhadas, e correm bem, ou vão seguindo um 
caminho lógico e com resultados, esse à-vontade é 
mais fluído… agora, quando… e… só que isso não 
é constante. Há fases em que a coisa descamba ou 
um projeto qualquer, em que eu não dei bem a volta, 
sendo mais ou menos complexo, e… aí fico muito mais 
retraída, fico amedrontada… e isso acaba por, às vezes, 
pelo menos a mim, criar uma posição mais retraída… 
parece que não consigo… de desistência. Tipo… 
quando a coisa começa a descambar mesmo… ou seja, 
desmotiva-me. Eu fico desmotivada quando as coisas 
me começam a correr mal. Por exemplo, há pouco 
falámos do trabalho… tem sido mesmo muito trabalho, 
mas de certa forma até está a correr bem. Com mais ou 
menos apoio do R.B., porque ele tem sido impecável 
nisso, mas… mesmo noutras coisas, noutros desafios… 
por exemplo, agora a ter que criar também a imagem 
para o Natal, da EGEAC… também teve um ou outro 
percalço, mas… ter a aprovação do J.S., inicial… isso 
para mim… mesmo que ao cliente possa não agradar, 
ok… isso também é uma grande porcaria, por teres que 
criar uma coisa nova… mas vejo o J.S. também como 
um cliente, entre aspas… ou seja, também é para ele 
que eu estou a tentar responder…

Ele é o teu primeiro cliente, de certa forma?
Sim, de certa forma. E as coisas já serem aprovadas por 
ele isso já é um passo em frente. Quando deixam de ser 
por ele, ou pelo R.B. ou pelas pessoas à tua volta, isso 
desmotiva-me um bocado. Por exemplo, se eu tivesse 
este trabalho todo e as coisas não me estivessem a 
correr bem ou estivesse sempre a ter negas ou qualquer 
coisa, aí acho que já não tinha tanta adrenalina… sei 
lá, tenho chegado a casa e trabalhado até às tantas. Mas 
é uma adrenalina e pensas ‘ok, isto está a correr bem!’ 
e isso dá-te vontade de continuar e insistir.

E isso fortalece a tua relação com ele?
Sim… 

Acabas por ir passo a passo nessa relação 
pessoal e profissional?
Sim. Acho que sim.

Quais foram as tuas primeiras impressões, 
quando chegaste. Não foi assim há tanto tempo… 
o que foi que sentiste quando entraste no ateliê?
A primeira vez que eu entrei no ateliê foi para a 
entrevista, portanto estava histérica! (risos) Tipo… 

‘uau’… sim, isso foi o histerismo… foi tudo super 
rápido. Para começar a trabalhar… sei lá, continuava 
esse momento de histeria misturado com vergonha e 
inibição total, com ‘ok, tudo o que eu estou a fazer 
está a ser visto por toda a gente’… opá, ainda hoje me 
acontece às vezes estar a trabalhar em determinada 
coisa… isso também depende muito das pessoas, 
mas eu tenho também muito vergonha de, às vezes, 
em expôr o que faço, ou de mostrar o que faço… por 
insegurança, e por às vezes achar que não está bem… 
principalmente numa fase inicial, em que queres 
experimentar, e vês que as outras pessoas estão a 
ver. E tu estás a experimentar, e pode ser uma grande 
porcaria, e isso também está a ser visto. Está a ser 
avaliado. Mesmo que seja uma coisa em que tu aches 
‘ok, isto não vai funcionar de todo, mas tenho que 
experimentar para conseguir chegar a determinado 
sítio… perdi-me na pergunta…

O que é que sentiste? Sentiste deslumbramento, 
foi isso? Estavas histérica…
Sim. Sei lá… Era praticamente o meu… era o meu 
segundo trabalho… também ia para um trabalho 
específico, que eram ‘as Festas’ (de Lisboa)… era o 
segundo. Agora olho para isso e penso ‘fogo, grande 
sorte…’, chamaram-me na altura… num timing 
mesmo certo… acabei por ficar, porque também havia 
outros projetos, que foram correndo mais ou menos 
bem… uns piores, outros melhor… mas fui ficando, 
e acho que… sorte, trabalho, tudo junto… sinto-me 
privilegiada, mesmo…

O que te chamou a atenção, no ambiente físico? 
O ateliê já era neste espaço… Logo à entrada? 
Sentiste algo em especial ou particular? 
Tens algum exemplo de que te recordes… ou 
lembras-te mais da emoção em contactar com o 
próprio J.S.?
Eu quando entrei no ateliê tinha entrevista 
com a [Antiga Colaboradora], mas lembro-me 
de tudo super bem, mesmo… e lembro-me do 
J.S.… lembro-me da [Antiga Colaboradora] ter 
mostrado o meu portfolio impresso, porque eu 
tinha um portfolio impresso, na altura. Versão site, 
impressa… e… claro que o J.S., agora acho que foi 
mais uma simpatia dele… mas na altura a [Antiga 
Colaboradora] deu-lhe o portfolio e depois, ele 
deve ter ficado a ver, eu estava a discutir com ela 
as coisas… e ele entregou à [Antiga Colaboradora] 
e disse-lhe assim (num tom grave, a imitar o 
J.S.): ‘parece-me muito bem.’ (risos)Sem mais 
comentários! Pronto… e isso marcou-me. Na altura 
fiquei ‘ououuuuu…’ e agora vejo ‘yah, ok…’ (risos). 
Era só para me fazer… quer dizer, não sei…
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You old charmer… 
É mesmo isso. Mas também, não sei… se lhe parecesse 
mal de todo também não ficava. Mas pronto… na 
altura teve um enorme impacto e hoje vejo quando vai 
lá alguém… já o conheço melhor… opá, e lembro-me, 
falando do espaço em si… lembro-me de pensar ‘pôxa, 
já passei nesta rua tantas vezes e nunca tinha reparado 
que o ateliê era aqui’… mas isso é a minha perceção 
do espaço, sei lá… a maneira como eu vejo as ruas 
hoje, em Lisboa, a zona do Coliseu… tu percecionas 
as coisas de um modo diferente… parece que o espaço 
passa a ser familiar quando antes era… mas pronto, 
isso é… é como as pessoas, também…

Tu já tinhas tido contacto com o trabalho do 
ateliê, não? Que memória tinhas desse trabalho? 
O que guardavas mais?
Sim… conhecia mais o Ipsilon, na altura… lembro-
me, por causa da minha faculdade… lembro-me de 
ver. Depois aquelas coisas da BDteca, também… a 
divulgação das Sardinhas… mas pouco, como não 
estava em Lisboa também… não tinha muito contacto. 
Mas lembro-me muito da imagem das Sardinhas no 
site. Epá, de resto… que me lembre, na altura… não 
me lembro assim de mais nada.

Tu já trabalhas aqui há um tempo… como vês os 
trabalhos, não só os teus mas também o dos teus 
colegas… como é que vês a identidade do J.S. 
refletida nesses trabalhos? Sentes que esses 
trabalhos são dele, são vossos… são de quem?
Epá… se formos, por exemplo, falar dos trabalhos 
do R.B.… ou da E.G.… tu consegues notar ali… 
principalmente no R.B.… mesmo que com uma 
supervisão do J.S., tu vês que aquilo é do R.B.. Ergh… 
mas não sei se é porque já há uma linha gráfica muito 
sólida…

Nele?
Sim, nele… e em relação a determinados clientes. Ou 
seja, tu vês qualquer coisa que é feita para a EGEAC 
e vês… ‘ok, isto foi o R.B.’… ou é do R.B.… mas 
também porque lido muito com aquilo que ele vai 
fazendo… mas sinto se calhar… do R.B. talvez já nem 
tanto, mas também… sinto que os trabalhos passam 
pelos olhos do J.S. e ele tem sempre uma opinião 
crítica mais ou menos positiva sobre isso… e eles 
moldam-se consoante a opinião dele, mas acho que 
acaba por ser… nem todos… percebes? Imagina que 
ele queria uma coisa completamente atípica e não tem 
nada do J.S., mas ele acha que aquilo resulta, já não é 
uma coisa à imagem do J.S..

Mas por isso deixa de refletir a identidade dele? 

Ou esse próprio afastamento do J.S. é um reflexo 
da identidade dele?
(Pausa longa) Estava a tentar lembrar-me de alguma 
coisa concreta, que não refletisse de certa forma a 
identidade dele… (pausa longa…) não te sei dizer bem 
se tudo o que sai dali reflete … sei lá, em termos de 
revistas acho que todas refletem, muito. Ergh… aquilo 
que o J.S. faz. Mesmo feitas comigo… ou por mim… 
por exemplo, a Adufe. Foi feita por mim, mas foi o 
J.S. que a criou. É tudo muito na base daquilo que ele 
já tinha desenhado, portanto… não…

É comum tu seguires os desenhos do J.S., não é?
Sim, sim. Pelo menos… quer dizer, nestes dois últimos 
casos, da Adufe e da Companhias… a coisa também 
já estava mais ou menos estruturada por ele, sobretudo 
no caso da Companhias… mas a Adufe esteve tanto 
tempo parada que depois quando arrancou, teve que 
ser reformulada. E aí já fui eu, com orientação do J.S., 
como é lógico. Passa sempre por… falando mais em 
termos pessoais, passa sempre pela identidade do J.S., 
por assim dizer.

E como é que sentes que dás o teu cunho 
pessoal?
Sentes que… estás a fazer uma coisa que é tua… que 
és tu que a estás a fazer ou estás a fazer mais à imagem 
da outra pessoa…

Sim. E o que sentes? Sentes mais que é à imagem 
do outro?
Eu acho que te vais adaptando, porque também 
admiras a imagem do outro. E então… queres fazer… 
não é imitar, mas… queres fazer bem, diferente, mas 
com o mesmo caráter. Acho que é um bocado isso. 
Sem que percas também… ou seja, sem que estejas 
a encarnar outra personagem. Continuas a fazer 
aquilo que achas que resulta, adaptado também a uma 
imagem que para a outra pessoa resulta.

Mas, no fundo… no teu caso pessoal, a visão é do 
J.S. e a execução é tua? 
Não, não tanto…

É uma visão conjunta, talvez…
Sim, às vezes acho que… e pela discussão das 
coisas… sei lá, por exemplo, agora com a campanha 
‘andar em festa’, o R.B. teve a ideia, que era a 
questão dos transportes… e eu peguei na ideia e fi-
la conforme achei que podia resultar graficamente. 
E isso resultou… ou seja, o R.B. teve a ideia e eu 
concretizei-a… não sei se era assim que ele a tinha 
idealizado quando falou nisso… o J.S. achou bem, 
depois o R.B. também achou bem… acaba por ser um 
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brainstorming, mesmo quando é à distância… porque 
muitas coisas têm que ser… essa ideia eu criei-a 
completamente fora do ateliê e… e depois a opinião 
que o J.S. tem, ou que o R.B. possa ter ou outra pessoa 
também a molda. E portanto tu és… uma pessoa que 
acaba por ser versátil e te moldares… e isso também 
tem que ver com o cliente… eu acho que sim.

Em que situações, em concreto?
Do tipo ‘isto ou aquilo seria para a EGEAC’… parece 
que vais conhecendo ou vais sabendo o que é que eles 
podem querer ou o que é que eles podem esperar… 
nem sempre, às vezes apanham-nos de surpresa. 
Quando as propostas são chumbadas não sei quantas 
vezes… mas tentas responder também a isso. Não é 
a mesma coisa responder para a EGEAC ou… O S. 
Luiz é diferente, já tem uma linha muito própria… 

Tu sentes, nesse triângulo que acaba por existir, 
com o J.S. e com o R.B., a quem pedes muitas 
vezes apoio, acabas por seguir uma linha gráfica 
dele. É legítimo fazer essa avaliação?
Sim. Sei lá, isto porque… não por obrigação ou por 
imposição, mas acabei por trabalhar sempre muito com 
o R.B.. Para dar apoio nas Festas, na EGEAC…

Ele é o mais velho e tu és a mais nova…
Sim, é com ele com quem acabo por trabalhar mais. 
Não que não peça ajuda a outras pessoas, ou por 
opinião ou mesmo problemas técnicos… o L.A., por 
exemplo, está lá sempre. Mas… em termos de trabalho, 
de desenvolvimento… e mesmo discussão de ideias, é 
com o R.B. que acontece mais. Isso não me incomoda 
de todo porque eu admiro-o mesmo… e acho que 
sinto ali um segundo professor. OK, o J.S. se calhar 
é o primeiro, porque é o J.S. e está ali… também é 
um professor do R.B., entre aspas, e o R.B. é o meu 
segundo professor.

O R.B. falava hoje desta experiência no ateliê 
como uma segunda escola. Também sentes isso?
Ai, então não?! Acho que aprendes muito mais assim 
do que de outra forma qualquer. Sem dúvida. Acho 
que… não estou a desvalorizar o facto de estudares, 
não é isso. São coisas completamente diferentes. 
Só que isto é real… é aquilo que tu realmente vais 
fazer. Não significa que não possas complementar 
com, sei lá… fazer um mestrado ou, voltar a estudar 
e continuares a fazer a mesma coisa, continuares 
a trabalhar… não é isso… uma coisa não substitui 
a outra, mas eu valorizo muito isto. Aliás, na 
altura em que vim para cá, estava a pensar, o meu 
objetivo era… também porque seria apenas para um 
trabalho… era depois continuar, fazer um mestrado. 

Quando vi a hipótese de ficar achei que para mim 
era mais importante do que estar a desperdiçar essa 
oportunidade. Achei que poderia aprender e sem 
dúvida que estou a aprender.

Como sentes que a identidade do J.S. te afeta 
? Ela surge no trabalho que fazes e pode até 
ser a face visível do ateliê, mas no teu dia a dia 
como é que a personalidade dele intervém no 
teu trabalho? A forma como ele lida contigo… 
há pouco dizias que te sentias amedrontada 
em apresentar opiniões… a personalidade dele 
interage com a tua de que forma? Ele ralha-te, 
não te ralha? Brinca contigo…?
Isso depende dos projetos, depende do tempo que tens 
para o fazer, depende do humor com que o J.S. está… 
ou como tu estás… (risos)… ou como interpretas 
as coisas. Se estiveres num dia mau, se calhar achas 
que aquilo que ele está a dizer é tudo péssimo ou se 
estiveres com bom humor, se calhar as coisas são 
todas super construtivas, mesmo que possam não ser 
tão boas… mas… mas o J.S.… epá, se ele achar que a 
coisa está totalmente mal e é um fracasso ele é bruto e 
diz as coisas sem problema nenhum. Mas também ao 
mesmo tempo também as diz a gozar e a brincar. Há 
alturas em que isso também te afeta mais. Há alturas 
em que eu chegava a casa a chorar e ‘hey, o que é que 
eu faço’… e muitas vezes, questiono-me… ou que não 
estou no sítio certo, ou que não estou com a profissão 
certa… sei lá… ou que se calhar devia ir para um sítio 
mais medíocre, porque a exigência seria outra e sentia-
me mais satisfeita comigo mesma… 

Chegas a pensar nisso?
Então, não…? Quando a coisa corre bem, isso apaga-
se. ‘ok, estou a aprender, estou a conseguir, estou 
a atingir determinados níveis’… agora, quando há 
um trabalho que corre menos bem, e tu sentes que 
estás… que desiludes os outros e que te desiludes a 
ti… sentes que é demasiada pressão. Aliás, eu acho 
que estas áreas são mesmo… não podes agradar a 
todos, mas agradas mais facilmente uns que outros. 
E, se o nível de exigência é mais baixo para umas 
pessoas… sei lá, não te consigo explicar muito 
bem… o que eu quero dizer é… é a mesma coisa que 
tu… fazes um projeto, e uma pessoa que nada tem 
a ver acha que aquilo está espetacular, porque não é 
tão… ou porque não tem o olho treinado, ou não tem 
o conhecimento para…

Pura e simplesmente lhe agrada a proposta…?
Sim… se calhar não é tão exigente… sei lá… eu faço 
alguma coisa, os meus pais gostam, por exemplo. 
Mas isso para mim não é suficiente. Sei que se calhar 
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a opinião deles é diferente… não tem o peso que a 
opinião de uma pessoa da minha área…

Sentes que isso é importante, no teu trabalho?
Claro.

Mas depois acaba por ser um conflito entre 
o facto de ser para ti importante e puxar 
demasiado por ti, é isso? 
Sim, exato. Mas eu não estou a dizer que isso não é 
bom. Aliás… é isso que é bom. Mas quando, e em 
situações limite, a coisa não corre bem, parece que 
a vontade é de desistir. Do tipo ‘esquece… vou para 
um sítio… ou vou para outra coisa qualquer que não 
seja tão exigente e que não te dê tantos trabalhos’… 
Eu sinto que me vou muito abaixo. Se sinto que não 
estou a fazer um trabalho, ou que me esforço e a 
coisa não está a correr bem… porque… e já tive essa 
discussão também com o J.S., sobre o facto de às vezes 
uma pessoa trabalhar, e ele próprio já disse… é como 
aquela coisa ‘ah, tu tens tanto jeito para o desenho’… 
não é o jeito, também é a prática da coisa, e é aquilo 
que tu fazes para… Se vês cada vez mais exposições, 
se vês cada vez mais livros de desenho, neste caso, 
isso também te ajuda a chegar a um caminho, não é só 
porque tens jeito, não é uma coisa nata, não é um dom 
com que tu nasces. E eu acho… eu não acho que haja 
um dom, mas acho que há pessoas que têm… 

Predisposição?
Predisposição e… sei lá… não é um dom… isso 
também ganhas com o tempo, e com a experiência, e 
com o que vês e com o que fazes e com as pessoas com 
quem lidas… mas parece que tens mais facilidade em 
fazer uma coisa bem do que outras pessoas. Tal como 
na escola, quando estudavas muito, muito, muito e 
havia alguém que não estudava e tirava altas notas… 
epá, qual é o dom dela…?

E tu sentes que há um grande sacrifício da tua 
parte, em encontrares a solução adequada?
Epá, às vezes sim… outras vezes, se calhar até me 
esforço muito menos e a coisa resulta logo na hora, é 
mais instantânea. Claro que é muito mais frustrante 
quando está ali horas à volta de uma coisa e aquilo não 
tem qualquer tipo de resultado. Aí sim, é frustrante. E 
achar… ainda é pior tu achares que se calhar a coisa 
está bem e depois para os outros aquilo não está bem 
de todo… (risos)… e aí tu questionas: ‘mas sou eu? 
Não sei… sou eu que não vejo onde é que isto não 
funciona…? sei lá…

Há algum valor pensado que o J.S. te diga… ou 
mesmo que ele não te diga que exista… para o 

ateliê? Uma filosofia do ateliê? Se tivesses que 
definir: ‘a filosofia deste ateliê é’?
Workaholic… (risos) Estou a brincar. Não… isto é 
porque o J.S. é workaholic, mas isso ele sabe… não, 
eu acho que as pessoas são todas super esforçadas… é 
esforço… e empenho.

Isso num plano profissional, certo?
Sim…

E quanto ao trabalho. Do ponto de vista gráfico? 
Há algum valor que identificas? Ele diz-te para 
trabalhar com determinados tipos de letra, ou 
determinadas gamas cromáticas, ou com este ou 
aquele tipo de materiais?
Acho que é intemporal… em termos gráficos. Ou 
seja… acho que aquilo que já foi feito… por exemplo, 
falando dos sumplementos do Público, que ele já 
não faz. Tu olhas para aquilo hoje e… eu pelo menos 
olho e gosto. Acho que aquilo continua a funcionar. 
Continua… de certa forma, é clássico… porque tem 
uma tipografia serifada, assim toda… só que… eu acho 
que continua a funcionar… não é como. Olhas para 
a PARQ ou para… a PARQ eu acho que nem sequer 
funciona (risos)… e olhas para um trabalho dos ALVA 
ou não sei quê… e aquilo é completamente moderno, 
o último grito do design gráfico. E no ateliê acho que 
não se passa isso… mas que a coisa persiste… ou seja, 
tanto funcionou há 10 anos, como funcionou agora. 
Percebes?

Já falámos um pouco da tua relação com o R.B.. 
Como é que é com os outros colegas? Como é 
que é o ambiente que se vive no ateliê? 
No geral, eu acho que é bastante bom. No geral, damo-
nos todos bem. Claro que… sei lá, quando estamos 
só raparigas, o ambiente é mais de gaijice, claro… 
mas isso é sempre… (risos)… mas não é demasiado. 
Não é a mesma coisa de ires a um cabeleireiro de 
mulheres e as conversas são as da revista cor de 
rosa… e ainda bem que não. Mas isso já depende das 
pessoas… do caráter de cada uma de nós. Mas claro 
que estando… o R.B. impõe uma presença masculina 
ali, e ainda para mais porque ele é super sóbrio e… 
eu acho que ele sabe e todas nós temos consciência 
disso. Mas acho que nos damos todos… temos todos 
uma relação muito… às vezes tenho é pena de não 
termos muito mais para além do ateliê. Eu, pronto… 
eu não tenho muito o hábito de ir almoçar… se calhar 
isso também ajudava. Mas já convidei várias vezes 
para festas ou para jantares. Acho que isso é fixe e 
solidifica também… mas ainda assim, não havendo 
muito isso, jantares fora e festas e sair… pronto, as 
pessoas têm também outras vivências e outras idades… 
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mas acho que há uma cumplicidade. Já brincamos com 
determinadas coisas… sei lá. A S.P. já sabe quando é 
que eu vou fazer determinados sons em músicas… sei 
lá, isso é giro. Ou quando resmungo por alguma coisa, 
sabem que a coisa já está a descambar, ou já estou a 
ficar chateada… e tu percebes isso também noutras 
pessoas. Já percebes quando é que que deves dizer 
alguma coisa ou não porque percebes pelo humor…

E as relações deles com o J.S.? Vês diferenças 
em relação à tua?
Opá, acho que sim. É normal. Não só em termos 
pessoais, como em termos do trabalho. Eu acho que o 
J.S. idolatra o R.B., de certa forma, também… 

Sim?
Acho que sim… não é idolatra, mas admira… admira 
muito o R.B.. O R.B. e o L.A.…

Os homens…
Sim… não é por serem homens… mais o R.B., pela 
maneira do R.B. pensar… e acho que, par ao J.S., 
isso é mesmo muito importante, a maneira como uma 
pessoa pensa… a massa cinzenta. 

Como é que tu caracterizarias o líder ideal 
para um ateliê? Do que conheces do J.S. e das 
experiências que tens do contacto com outros 
ateliês, mesmo que não os conheças com a 
mesma profundidade. Consegues elencar 
algumas características para o líder ideal de um 
ateliê?
Epá… (risos)… eu acho o J.S. um grande líder de 
ateliê, apesar de achar… ok, ele é um exagerado 
em termos de trabalho, não é exemplo porque senão 
ninguém dormia aqui… (risos)… (pausa)… eu acho 
que ao J.S. falta-lhe tempo, para se conseguir dedicar 
mais… a nós, também, sei lá… falando pessoalmente, 
e tendo em conta que não tenho tanta experiência como 
outras pessoas, em termos de anos e em termos de 
trabalho ali dentro, sinto grande necessidade de apoio, 
às vezes, … de ser seguida, de ser orientada… e o 
J.S. às vezes não tem tempo para isso. Então tu tentas 
fazer por ti… e se calhar às vezes as coisas demoram 
também muito mais tempo a serem feitas por causa 
disso… porque não têm o acompanhamento dele e tu 
sentes que, de alguma forma, as coisas também devem 
passar por ele e queres discutir as coisas com ele.

Sentes que ele não te dá tanta atenção como 
precisavas que ele te desse? 
Às vezes, sim… mas não é por ele… ele tem tanta 
coisa para fazer, que acaba por não conseguir. Às vezes 
já sinto que sou um frete, epá… mas azar. Eu agora… 

antes ficava ‘ai, não, não o vou chamar…’ e agora já o 
chamo e fico. Às vezes apanho grandes secas porque já 
não dá, afinal… dada a quantidade de trabalho que ele 
tem ali acumulado, e mesmo quando dava aulas com 
maior frequência, era muito mais complicado…

Mas tu vês no J.S. grandes capacidades de 
liderança no ateliê. São capacidades que 
consegues identificar ou não as consegues 
explicar? São intangíveis? 
Não, sei lá… eu acho que o J.S. tem uma grande 
capacidade… ele pensa muito bem nas coisas. Depois a 
coisa até pode nem resultar muito bem, graficamente… 
o que é raro… também sou suspeita, porque o admiro. 
Mas acho que ele pensa super bem nas coisas. Sei lá… 
mesmo quando vamos a reuniões, ou quando estamos 
na discussão de alguma coisa, vemos que ele já está 
a leste porque está a pensar… até está a pensar nisso, 
mas está a pensar numa coisa relacionada com isso e 
dali já vai sair alguma ideia… e parece que a cabeça 
dele não para, nesse sentido. O problema é às vezes 
quando tu não consegues acompanhar a coisa…

Uma espécie de músculo? Que não tens treinado?
Exato. Ou então até discutes a coisa com ele e 
não consegues fazer a coisa conforme ele a tinha 
idealizado… e umas vezes resulta, outras vezes não. 
Portanto… sei lá… enquanto chefe, por assim dizer, 
acho que o J.S. tem mesmo muitas qualidades… apesar 
de ser um aluado e isso às vezes é um problema… epá, 
não confiar no J.S. quando ele diz que um documento 
tem as imagens todas em CMYK e a 300 dpi… não! 
(Risos) Já me lixei com isso… já aprendi… até que o 
R.B. me disse uma vez: ‘não confies no que o J.S. diz 
‘… E aí eu agora verifico sempre tudo, da primeira à 
última… (risos)… mas isso é porque é mesmo o J.S.… 
eu acho piada… no outro dia chegou ao pé do Joel 
a perguntar como é que se zipavam umas imagens. 
‘Tenho muitos ficheiros, como é que eu os zipo?’ E o 
Joel: ‘selecionas tudo e compress’. (J.S.) ‘ah é? Então 
e aquela caixinha verde que eles às vezes têm ali…’? 
E depois ele é… há montes de coisas… o que é básico, 
parece que ele às vezes não sabe. E as coisas que são 
mais difíceis de saber e de fazer, ele sabe-as… e é isso 
que às vezes surpreende, percebes?

Mesmo tecnicamente, também?
Sim, exato. Não… mas tecnicamente há coisas que 
ele sabe muito bem fazer. Há outras que não… ou 
fica super espantado, tipo… ‘hey, como é que fizeste 
isso…?’… e depois tu pensas ‘hey, como é que tu 
pensas nisto e isso resulta tão bem e isto não fazes?!’ 
tipo… coisas básicas… muito simples, para ele parece 
que são mais complicadas.
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As tuas capacidades são aproveitadas? Sentes 
que no ateliê aproveitam… 
Eu acho que as minhas capacidades foram reforçadas. 
Sei lá… eu acho que domino muito… em termos 
técnicos, domino muito melhor os programas agora… 
ok, também é óbvio… consoante o tempo que vais 
trabalhando nas coisas, mas… e também consoante 
as necessidades de fazer determinada coisas, 
nomeadamente agora a questão do iPad. Mas mesmo 
sem ser isso, coisas do dia a dia, tipo… os programas 
com que usualmente trabalhamos, sinto-me muito 
mais desenvolta, completamente. E… consigo… se é 
preciso uma fotomontagem qualquer e que eu antes se 
calhar não sabia fazer bem e que a coisa se percebia se 
calhar agora já consigo… se calhar… com pormenores 
técnicos, trabalhá-la de forma a que a coisa pareça real. 
Ou seja, consegues ficcionar basicamente tudo…

Referes-te a competências técnicas que vão 
esperando de ti. Para além disso, o que sentes 
que esperam de ti, no dia a dia? Que assumas os 
projetos, que fales com os clientes?
Sim, mas acho que isso é geral… ergh… quando um 
projeto é teu, és tu que… teu… se formos falar da 
EGEAC, é uma coisa entre mim e o R.B.. Acabamos 
por lidar… é dividir tarefas… normalmente o R.B. 
começa e eu entro no esquema e ele orienta as coisas: 
‘faz isto e aquilo e aquilo’ e eu depois já sei, já 
nem sequer preciso de perguntar o que é que é, vejo 
consoante os pedidos do cliente e vou respondendo. 
Se for a Companhias, sou eu que tenho que me 
desenrascar… ‘e isto não dá, ou…’ ou seja, és tu que 
tomas completamente conta do projeto. E muitas 
vezes também há o intermediário da S.V., claro… mas 
às vezes já acaba… a troca de e-mails e a troca de 
informações, acaba por ser direta.

Vou-te pedir que me descrevas um projeto-
tipo. Como é que o projeto chega até ti, como 
é que o desenvolves, em que tempo… quanto 
tempo demora… e depois finalmente os passos 
envolvidos na entrega do trabalho.
Algum projeto em concreto?

Não… podes exemplificar, mas algo que ocorra 
na maioria dos projetos.
(Pausa) A EGEAC é um caso à parte… mas falando na 
maioria dos projetos, sei lá… assim, rapidamente, a 
S.V. é quem me dá a informação inicial, e me coloca 
as coisas… a ponte entre mim e o cliente. Depois… 
o tempo é todo para ontem… porque as coisas já vêm 
sempre com um atraso incrível (risos)… portanto, 
se tens tudo, tens que fazer tudo… porque têm 
urgência…

Quanto tempo demora esse processo? Horas, 
minutos… dias?
De quê? O processo…

De um projeto … Se te pedissem para fazer um 
cartaz para um evento. Quanto tempo demoraria?
Depende… Ainda agora do S. Luiz estavam a 
pedir-me que enviasse… ontem pediram-me para 
fazer um cartaz para um concerto… claro que não é 
para ontem… o concerto é só no dia dois, ainda tenho 
algum tempo, mas hoje já entreguei a proposta.

No dia 2 de dezembro … hoje é dia 22 de 
novembro.
Exato, mas depois tem aquele tempo de produção, 
ainda vai para o cliente, e depois ainda vai para 
aprovação de não sei quem… ou seja, eu hoje já o 
enviei para lá. Mas também é um cartaz que vem com 
a fotografia… com a ajuda do R.B., como é lógico, 
porque ontem discuti a coisa com ele. Mas… são 
coisas… ou seja, o cartaz também já tinha a própria 
fotografia que eles queriam usar, tu acabas por 
trabalhar apenas o texto e a informação por cima… 
depende da complexidade também da coisa… agora… 

Tu acabas por ter projetos muito díspares, não? 
Tens a Revista Companhias, onde demorarás 
algum tempo…?
Sim, a Companhias demora mais ou menos um mês, 
depois tudo depende… esta aqui estendeu-se até ao 
limite. Era para ter saído em outubro, saiu em novembro 
… não por culpa nossa… porque os editores não enviam 
os textos e tu não tens nada para trabalhar… tens que 
ficar à espera… não depende só de ti. Quando me 
enviam material eu tento fazer o máximo e no mínimo 
de tempo possível… só que depois chega a um ponto 
em que aquilo… já não tenho mais nada para trabalhar 
e aquilo continua por fazer. Pontos de situação para cá, 
pontos de situação para lá…

É aí que chamas a S.V.?
Sim, nessa altura já sou eu a dizer à S.V.: ‘por favor, 
falta isto, isto, isto e isto… todos os dias a dizer… 
depois enviam uma coisa, tu recapitulas… ‘ok, isto já 
está. Falta isto, isto e isto…‘ (risos) Então a Adufe, 
foram 9 meses assim, basicamente… 9 meses, não, 
porque ela esteve parada durante uns tempos, mas… 
a partir do momento em que decidiram avançar, o 
J.S. disse ‘vamos arrancar, isto vai ser em grande!’… 
estávamos todos cheios de pica, eu arranquei a todo 
o gás… e de repente, parou outra vez… mas isto já 
na segunda fase, em que a revista… ok, é anual, com 
estes planos todos… e depois o Paulo Longo tem esse 
problema, em que quer fazer tudo e tudo e tudo… só 
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que… por outros motivos, pelos motivos dele, depois 
não faz nada. E isso… opá, toda a gente tem coisas 
para fazer, eu percebo isso, não tou a criticar nesse 
sentido, só que isso empata o teu trabalho, como é 
lógico. Então estás ali… em vez de estares 1 mês 
para fechares uma revista, estás três. E isso é super 
desmotivante, também… eu, a certa altura, já não 
podia ver a Adufe. Todos os dias… mudavam uma 
linha, acrescentavam um texto… ‘opá, quando é que 
isto fecha?’… é que já se torna ridículo… não sou a 
única a achar…

Já vamos falar um pouco dos clientes, mas agora 
iria para uma parte mais relacionada com o 
ambiente físico do ateliê. Como é que descreves 
o ambiente do ateliê? O espaço onde trabalhas é 
agradável, é um espaço simpático? 
É…

O que o torna num espaço simpático? 
Primeiro, é um espaço que tem bastante luz. Mesmo 
que… principalmente no verão … depois, pelos livros 
todos que sabes que estão à mostra e sabes que não 
estão à mostra. Ok… isso não é visível para quem 
vai lá à primeira… mas sei lá… a disposição das 
mesas… acho que é um espaço agradável. É aberto… 
tens espaço para trabalhar, tens ótimas condições de 
mimos… (risos)… bolachinhas e whatever… já sou 
conhecida (risos)… epá, acho que te faz sentir bem, 
estar ali… mesmo que tenhas que ficar até mais tarde.

Não sentes algo do género ‘estou farto… queria-
me ir embora…’?
Não, às vezes sentes, mas isso é quando estás 
saturado. Há dias em que chegas de manhã e apetece-
te logo ir embora… mas isso é porque depende de 
ti. Porque não estás tão predisposta a trabalhar, ou 
a atura as pessoas, ou a ter que falar… isso já tem a 
ver contigo, não com espaço em si… acho que em 
termos de espaço de trabalho, não tenho mesmo nada 
a dizer…

E o que é que as pessoas…
Ah, falta um sofá… nota: essa! Todos nos 
queixamos…

Porquê um sofá?
Para dormirmos um bocadinho, de vez em quando… 
(risos)… ou para quando quisermos pernoitar, se 
ficarmos até muito tarde…

É uma boa sugestão, se calhar…
Nós já falámos nisso, montes de vezes… naquela parte 
de cima, da mezanine… ficar ali um estaminé…

Uma lounging space?
Ahh…… era… já tínhamos falado de uma mesinha de 
chá e tudo… (risos)

Para além do espaço físico, que imagem 
sentes que as pessoas têm do ateliê? As que o 
conhecem, claro… mas mesmo outras pessoas, 
pessoas que à primeira vista dirias que não 
conheçam o ateliê. Há alguém que comente ‘ah, 
eu conheço o ateliê de Lisboa’…? Que imagem é 
que sentes que as pessoas têm do ateliê…
Pelo menos… das pessoas com quem tirei o curso, 
amigos e não só… 

Que são designers?
Sim. Têm todos muito boa opinião… mesmo, sei lá… 
quando partilhei ‘ok, vou agora começar a trabalhar 
no ateliê x’… toda a gente dizia ‘ih, que sorte…’ 
na altura tinha colegas que eram alunas do J.S., em 
Mestrado no Porto. A opinião, portanto, era sempre 
bastante positiva… agora, pessoas que não conheçam 
de todo… quer dizer, para terem uma opinião é porque 
conhecem… no geral, dizem ‘ah, é um dos melhores 
ateliês…’ quando ouves isto também ficas assim um 
bocadinho orgulhosa, claro…

E os colegas, ficam invejosos?
Ergh, não… cada um tem os seus projetos e acabas por 
ter outros sítios também fixes…

Mas a imagem que fica é positiva, então?
Sim, sim… ‘ah, que sorte…’ é tipo… sim.
E quando as pessoas vão lá, ao ateliê, costumam 
fazer comentários?
Eu levei… cheguei a levar…

Mesmo outras pessoas, não só dos teus amigos?
Que eu tenha ouvido… Não sei, mas eu sei que o J.S. 
já me disse que ouve comentários do género ‘eles 
são muito calados… isto é sempre assim?’… desse 
género… (risos)… em termos do espaço físico, as 
pessoas normalmente acho que gostam bastante… é 
acolhedor. Tens ali a mesa de reuniões separada e é 
logo o cafézinho… não sei, acho que as pessoas se 
sentem bem-vindas…

Há ali zonas de conforto boas para isso, 
portanto…?
Sim, sim.

Há pouco falavas dos livros… é um recurso que 
utilizas? É o principal recurso que o ateliê te 
oferece?
Não, não é o principal. Utilizo… ergh… e utilizo 
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também consoante o tempo que tenho para a coisa. 
Se tenho mais tempo para estar a ver coisas que me 
possam ajudar, e que me possam influenciar, aí pego 
muito mais e vou ver… em casa, e… vou à net, e 
vou à FNAC… se precisar mesmo e se sentir… e que 
tenho tempo para o fazer… agora, se vejo que não 
tenho tempo, é pensar nalguma coisa rápida, tentar ver 
alguma coisa na net, que é logo mais rápido… tens 
a quantidade de imagens que não consegues ter nos 
livros… epá, depende mesmo do que vais fazer…

Para além disso, tecnologicamente o ateliê é um 
espaço evoluído…
Sim, mas eu gosto muito da coisa de veres o livro… 
quando alguns explicam determinados projetos, ou 
não… mas sempre gostei imenso… mas se calhar 
também só pelo prazer do livro… do livro enquanto 
objeto, também… se ele for graficamente agradável, dá 
muito mais prazer de ver…

Essa é também uma das mais-valias do ateliê? 
Esse entorno bibliográfico…
Sim, opá… e depois aquela coleção … o arquivo do 
J.S.… epá, mesmo que tu não utilizes aquilo, aquilo dá 
gosto ter ali… ele já se quis despachar daquilo, acho 
eu… mas…

Vai desfazer-se daquela coleção ?
Não, acho que já pensou nisso, mas arrependeu-
se… não sei… epá, primeiro, aquilo é mesmo 
útil, às vezes… quando precisas de uma imagem 
e não encontras bem aquilo que queres, às vezes 
até encontras lá. Epá, e depois… é o preciosismo 
daquilo… as pequenas coleções que o J.S. vai fazendo 
de determinadas coisas…

E essas são as principais mais-valias ou existem 
outras. Vejo que a maior parte das pessoas tem 
o ipad… Têm equipamento informático que 
utilizam…
Eu acho que eu é que não tiro mais partido dessas 
mais-valias… mas isso é de mim. Deveria tirar mais 
partido… sei lá… no ateliê às vezes sinto que não 
tenho tempo para isso. Para pegar, e estar no ipad, e… 
então em alturas de muito trabalho, o que eu quero é 
tentar fazer a coisas e despachá-la o melhor possível. 
E muitas vezes chego a casa, acabo por nem sequer… 
ultimamente tenho trabalhado, portanto acabo por nem 
sequer… mas às vezes já nem me apetece pegar em 
nada que se relacione com trabalho. Sabes? Tipo… 
mesmo aplicações para o ipad, há montes de aplicações 
que eu estou a leste… e acho que isso também me 
prejudica bastante. Portanto, isso eu acho que é uma 
coisa que eu deveria contrariar. Mas que sentir que às 

vezes está relacionado com trabalho… ‘ok, não. Vou 
é ver um filme’… mas mesmo para ver um filme, tem 
que ser pelo computador… (risos)… ou vou ler, ou 
qualquer coisa…

Tens que fugir, de certa forma…
É, é tipo… não querer fazer nada… sei lá. Quando 
tens mais tempo para isso, acabas por fazer. Epá, 
eu sinto que quando estava na Holanda… não sei 
se é por ser na Holanda… eles têm determinados 
horários… o máximo que eu trabalhei até tarde foi, 
tipo, 8 da noite… e tinha imenso tempo livre. Então eu 
participei em imensos concursos… tinha vontade de 
fazer. Fotografia, concursos de cartazes… gráficos… 
participava em imensos. E agora não tenho vontade. 
Não tenho paciência. Epá, isso é um bocado mau… 
mas já sentes que o trabalho toma tanto de ti, que tudo 
o que esteja relacionado com isso… não devia… mas 
isso às vezes irrita-me, em mim… uma inércia… não 
me apetece entrar em concursos de fotografia… às 
vezes tenho ideias e tenho vontade e depois acabo por 
não fazer… percebes?

Ali no ateliê, o software que utilizam, as 
tipografias… as ferramentas que utilizam… são 
adequadas para o vosso trabalho? Ou estão 
desatualizadas ?
Ah, não… tudo o que temos é bastante adequado. 
Eu acho é que às vezes… por exemplo, na questão 
das fontes… organização de fontes do computador… 
há coisas que eu nem sequer sabia muito bem. Eu, 
é: ‘instalar… instala tudo…’ mas isso é mesmo por 
não saber lidar com o Fontbook… se calhar nem tiro 
tanto usufruto daquilo como devia tirar… sei lá… 
o R.B. tem aquilo super bem organizado e eu… se 
calhar por não saber mexer bem naquilo acabo por 
não mexer lá… ‘ok, quero esta fonte, ponho-a lá…’ 
mas está misturada no meio de tantas outras… e se 
calhar, quando às vezes preciso de determinada fonte, 
mais ou menos caligráfica, tenho que andar ali horas 
à procura… se tivesse uma pastinha com aquilo tudo 
se calhar era muito mais fácil… (risos)… são essas 
limitações que me irritam. Mas é de mim… eu acho 
que é um bocado de desorganização.

Não é por falta de recursos do ateliê, portanto?
Não, isso não…

Como é que é então a tua relação com a 
tecnologia, para além dessa desorganização…?
(risos…)

Dás-te bem? Aprendes com facilidade ou é-te 
difícil?
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Acho que me dou bem e que aprendo… e quanto mais 
praticas, mais fácil é a coisa…

Sentes que o conhecimento que tens é suficiente 
para o trabalho que fazes? Ou sentes alguma 
dificuldade em acompanhar…?
Falando concretamente do iPad… que foi o mais 
avançado, tecnologicamente, com que trabalhei… 
o meu conhecimento não era de todo suficiente. 
Aliás, tivemos ajuda externa por causa disso. E 
ainda assim, as coisas que eu ia fazendo, erros que 
iam surgindo e que eu ia superando, muitas vezes 
não percebia porque é que os superava… ‘ok, isto já 
está a funcionar…’ mas também porque eram quase 
projetos-piloto, portanto… ninguém sabia porque é 
que aquele erro existia, tu davas a volta e não sabias 
bem porquê… experimentação… lias algumas coisas 
para tentares desenvolver determinada função ou 
resolver determinado erro, mas ficavas do tipo ‘ah, 
está bem…’ se calhar solucionavas um e criavas outro 
e depois ficavas sem perceber outra vez porquê… 
(risos)…

E aí tu procuravas ajuda?
Sim…

Era um trabalho colaborativo ou a 
responsabilidade era tua?
Não, o R.B. também me ajudava, e mesmo o L.A.… 
mas também por iniciativa deles… dentro do iPad, 
eram mais eles… mas muitas vezes tinha que procurar 
nos fóruns…epá, e eu não sou muito de estar e ver… 
agora se calhar já tenho mais esse hábito: ‘ok, tenho 
um problema. Escrevo esse problema na net e…’ 
vais aos fóruns e vês como é que a coisa pode ser 
solucionada… e o ipad também funciona muito assim. 
Principalmente na altura em que foi lançado… 

Tentativa e erro…
Sim, exato … mas ainda assim, ficavas… sentias que 
resolvias as coisas… tapas um buraco ali, e abre-se 
outro ali, e vais tapar…

No ateliê procuram manter o software 
constantemente atualizado ? E mesmo nos 
gadgets, nas ferramentas… há uma procura em 
manterem-se atualizados ? 
Sim… fui objetiva … (risos)… sim, ponto.

Mas é uma iniciativa que parte de quem? Do J.S.?
Sim, também. Do J.S., do L.A., do R.B.… epá, sei lá… 
eu às vezes sinto que alguma coisa nova que mostre ao 
L.A., ou assim, ele já a conhece…

Têm todos mais ou menos o mesmo ‘grau 
tecnológico’… um mesmo nível?
Sim, sim.

Não há ninguém que utilize software mais antigo, 
pelo hábito ou por ‘vício’?
Não. Porque depois há ali uma mistura… as coisas 
vão-se complementando. Quando sabes que uma coisa 
feita em determinado programa é mais fácil optar 
por aquele caminho… ou por utilizar determinada 
ferramenta porque é mais fácil… e te poupa tempo… 
e porque a aprendeste e é nova… começas a usá-la, 
porque perdias muito mais tempo com o método como 
estavas habituado a utilizar…

Voltando ao layout do ateliê… são duas salas… 
e tu trabalhas numa zona próxima de 3 pessoas. 
Dás-te bem nesse ambiente… reparo que o L.A. 
está numa sala à parte… Como é que tu lidas com 
isso?
Não… Pois… divisão eu não precisava de forma 
alguma… é pena o L.A. estar numa sala à parte. Não 
que ele fique à parte… isso acaba por não acontecer, 
porque tu vais à cozinha e passas por lá, ou… quer 
dizer… há dias em que eu nem sequer falo com o 
L.A.… (risos)… isso às vezes é… estás tão focado no 
teu trabalho que acabas por não… é um bocado mau, 
isso…

Mas pensam sobre isso? Sobre a organização? 
Refletem de algum modo sobre esse aspeto ?
Não, acho que não… Eu, quando entrei… estávamos 
6… também ainda não tínhamos o outro espaço…

Naquela área comum, portanto?
Sim. E dava perfeitamente.

Quem é que estava lá?
Era o R.B., eu, o L.A.… a S.P., o José Pedro e a E.G.. 
E depois era a [Antiga Colaboradora] e a S.V. na outra 
sala…

E o J.S.?
E o J.S.?Ah! O J.S. andava ali… (risos)… pois, o J.S. 
na altura estava muito mais tempo fora do ateliê, por 
causa das aulas, portanto…

Costumas trabalhar a partir de casa? É algo que 
acontece com frequência?
É… (risos)… Sim, trabalho. Mesmo porque… ou, 
imagina, se às vezes quero fazer alguma coisa, ou 
querer ir à ginástica ou uma porcaria qualquer… vou e 
depois vou para casa e continuo a trabalhar. Ou porque 
me apetece jantar em casa porque não quero jantar 
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outra vez sozinha aqui, ou… janto em casa, e depois 
trabalho…

Como articulas isso? Tens um portátil…?
Tenho um portátil e tenho as coisas num disco externo. 
Agora também tenho andando com a pen do ateliê, 
sempre para trás e para a frente… é prático. Chateia-
me é quando falta alguma coisa e penso ‘oh, não! 
Tenho que ir ao ateliê…’ já me aconteceu… só que 
depois acabo por conseguir dar a volta ou avanço com 
outra coisa que era menos importante mas fica feito… 
em alturas de muito trabalho. Fora isso, há fases em 
que nem sequer pego em nada em casa… mas depois 
habituas-te a isso. Depois quando não trabalhas em 
casa achas estranho, e isso é mau. Sei lá… eu agora 
estou numa fase em que todos os dias tenho trabalhado 
em casa, à noite. E quando deixar de o fazer acho 
estranho… Parece que estás a faltar… No inverno 
custa muito menos… (risos)… mas fico muito mais em 
casa, à noite. Se fosse verão, trabalhar em casa era… 
Sei lá, acabas por ter mais vontade de andar na rua. 
Estão isto ajuda. Claro que tens muitas mais coisas 
para fazer. Apetece muito mais ver um filme, ou ler, o 
não apetece estar a fazer nada, mas…

Não sentes dificuldade em articular isso? Não 
preferirias voltar ao ateliê para trabalhar?
Não… Às vezes também, se fica mais alguém… ou 
mesmo quando estou sozinha, até se fica bem aqui. 
Mas, por exemplo… se sei que vou estar em casa 
sozinha, acabo por ficar aqui sozinha. Agora… se 
sei que tenho companhia em casa, e sei que estamos 
no mesmo ritmo de trabalho, é mútuo… portanto, 
não me chateia de forma alguma. Chateia-me porque 
o computador é um bocadinho mais lento… só por 
isso… mas ainda funciona bem, portanto…

Há algo que gostasses de alterar nesta 
disposição física? ou até nos procedimentos do 
dia a dia?
Opá… não… Eu não queria ter um horário das 9h 
às 5h, não é isso. Mas às vezes não saberes… não 
conseguires combinar nada por não teres a certeza se 
vais conseguir… tipo, não teres um horário fixo às 
vezes também não é mau. Não é que eu o queira ter, 
porque… epá, também não tenho que estar aqui às 
9h00. Estou às 10h00, estou às 11h00… o que importa 
é que o trabalho esteja feito. Só que isso às vezes é tão 
levado ao limite que podes estar sempre a trabalhar, 
basicamente. Tens sempre coisas para fazer. Portanto… 
é aquilo que agora também me tem acontecido, 
porque estou com muitos trabalhos, mas tu podes… 
se estás com uma revista e tu tens o material… se te 
chega o material todo ao mesmo tempo, tu podes ficar 

um dia inteiro, ou dois ou três dias seguidos, até ela 
ficar fechada. Ou então podes distribuir isso durante 
a semana. Mas se as coisas chegam supertarde e 
querem aquilo para a semana seguinte, logicamente 
que tens que estar constantemente à volta do mesmo. 
E o que me chateia às vezes… não é culpa nossa. É 
do cliente, muitas vezes. Enviam as coisas… chegam 
sempre muito tarde. Ou quando me passam as coisas 
já me passam muito tarde, e já é feito tudo muito sob 
pressão. Eu também não gosto de estar a pastelar… 
‘faz isto, e agora é aquilo’… mas gosto da pressão 
de estar a trabalhar, da adrenalina e do ritmo, mas 
em determinado horário. Se fosse sempre até às 
19h… ‘ok, acabou, acabou’… mas não, nem sempre 
é assim. Muitas vezes tens fases de trabalho muito 
intenso durante muito tempo… diário… Eu acho bom 
o trabalho intenso mas durante 8 horas de trabalho 
diário… intensas e produtivas. Mas é aquilo e aquilo, 
não é mais.

Não chegas então ao fim do dia com a sensação 
de ter desperdiçado parte do dia?
Não… 

É constantemente exigente?
Exato. E isso é fixe. Eu gosto de sentir que num dia 
fiz o que podia ter feito numa semana. Isso é bom… 
É sentir que estás a ser produtivo. Produzindo bem, 
preferencialmente… só que o tempo é que é excessivo. 
A duração do período de trabalho aqui é que é muita. 
Sei lá… também é porque acho que temos muita carga 
de trabalho… e isso, se eu pudesse mudar, eu mudava. 
Para que pudesses ter tempo para fazer outras coisas… 
ou teres vontade para fazer outras coisas.

Vamos falar um pouco dos clientes, então. Como 
é que caracterizas os clientes do ateliê?
Epá, depende… eles são todos muito diferentes. Não, 
é sempre tudo… sei lá, acho que quase tudo é sempre 
urgente… e na verdade não o é. Depois, quando tentas 
conversar melhor e perceber… mas cada cliente é 
um cliente específico. Sei lá… se me fores a falar 
da [Seguradora] Mundial, é TUDO mega urgente, e 
estamos em pânico e não sei quê… (risos)…

E não é, na verdade…?
Até é… só que eles bombardeiam-te assim com… é 
sempre… ‘e queremos ver, e queremos fazer, e temos 
isto, e isto, e isto… e esquecem-se que tu és um ser 
humano, às vezes… eu acho que isso é um bocado 
mau… quando o cliente acha que te dá e que tens que o 
fazer na hora. E não tens de ir jantar, porque tinhas um 
jantar combinado, sabes? E acham que eles é que têm 
que sair às 5h00 da tarde… isso irrita-me. Detesto isso. 
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E a vez que fiquei mais chateada, na altura de uma 
exposição para o MUDE… aquela exposição que lá 
esteve… [Exposição] ” Eu aí fiquei mesmo possessa… 
pensei ‘isto é uma falta de respeito…’ Eu à espera de 
uma aprovação e eles já se tinham pisgado todos. E 
eles: ‘Ah, não vamos dormir aqui no MUDE. Não acha 
que eu vou dormir aqui no MUDE, pois não?’ Pois, 
mas eu se tiver que ficar porque tenho fechar isto, eu 
fico. Mas se não vês essa predisposição da parte de 
um cliente, porque acha que tem as coisas dele para 
fazer com os filhos ou com a família… eu também 
tenho! Não é? E isso irrita… enquanto com a EGEAC 
isso não acontece tanto. Uma ou outra vez pode já ter 
acontecido, mas coisas mais pontuais… mas se ficas 
até à meia noite eles também ficam, porque precisam 
daquilo… não que isso aconteça com frequência. Já vi 
a R.M. ficar a trabalhar… nem foi comigo, mas com o 
R.B.… já a vi ficar a trabalhar até às tantas da manhã, 
lá… ou a M.A.. Não é chutarem tudo para ti e agora 
‘desenrasca-te porque eu tenho que ir à minha vida 
social’… epá… nós também… se aquilo está atrasado, 
ou se aquilo está, assim, não será só por culpa nossa… 
Acho que tem de haver tolerância e colaboração de 
ambas as partes. Se te dispões a fazer determinada 
coisa e a outra pessoa também… ótimo. Não é: ‘mas, 
oh…! Preciso já disso! Ai, não sei o que é que hei de 
fazer’… Isso acontece imenso com a [Seguradora]… 
Isso irrita-me… epá, são supersimpáticos, mas irrita-
me essa coisa de ‘tu trabalhas para mim, portanto tens 
que o fazer’… (risos)… estou a exagerar um bocado, 
mas pronto… e depois também chateia às vezes 
quando estás completamente dependente do cliente 
para fazeres determinado projeto e ele não ata nem 
desata por causa disso… E quando tu tens vontade para 
o fazer. Essa tua vontade e essa tua disposição para 
o fazer… para desenvolver determinado projeto … 
também vai morrendo… vai abrandando porque não 
vês a mesma iniciativa por parte das outras pessoas. 
Quando vês que está tudo pelo mesmo, ok.

Mas sentes que são vocês os principais 
interessados no trabalho, é isso? Ou são vocês 
quem impõe um certo ritmo?
Às vezes sinto… e não falo só de mim, sei lá… O 
L.A.… é verdade, ele está constantemente a referir 
isso. Quando… até mesmo para aquela revista, a 
anynews… É uma newsletter… aquela estrangeira… 
A maior parte do material infográfico é o L.A. que 
o produz. Porque retira, porque pensa, porque faz 
o trabalho do editor. Um bocado… e se calhar se 
houvesse mais isso as coisas eram muito mais fluídas 
e muito mais fáceis de fazer. Ou seja… tu acabas às 
vezes por ter que fazer um duplo trabalho, de inventar 
ali coisas que não existem, que ninguém te envia e tu 

‘ok, isto está uma seca porque são duas colunas de 
texto e não tens aqui mais nada. Portanto’… tu vais 
pegar e é uma coisa… ok, também é o teu trabalho 
como designer trabalhar a coisa graficamente, mas 
também tens que ter informação ‘para’… não vais estar 
a inventar. Mas muitas vezes acabas por ter que o fazer.

Há pouco falavas de um esforço partilhado com 
o cliente, no sentido de ficar até mais tarde, 
por exemplo. Sentes que os clientes do ateliê 
são visualmente cultos ou, pelo contrário, 
têm limitações a esse nível? O que achas que 
predomina no panorama atual dos vossos 
clientes?
Não, eu acho que… a maioria… na maioria são… 
sabem do que estão a falar, sim. São casos mesmo muito 
concretos. Se falares da EGEAC, tu vês que há ali… a 
própria R.M., então, tem sempre uma opinião muito 
ativa na coisa, e molda aquilo que acabas por fazer.

Interferem?
Interferem imenso. Porque… porque às vezes pensa 
demasiadamente na coisa. Por norma, bem… mas às 
vezes pode não estar a pensar como tu estás a pensar, 
mas questiona muito. E problemas que se calhar possas 
não ter pensado ela coloca-os logo, e se calhar isso 
limita-te logo a proposta que estás a fazer. Mas isso é 
bom, também, porque… ou seja não estás a fazer para 
‘ok, deixa lá ler isto que eles… não ligam ou aceitam’… 
não é bem assim. Encaro isso como um desafio.

Tu acabas por não lidar apenas com clientes, ao 
longo do teu dia a dia de trabalho. Se tivesses 
que explicar o que é que tu fazes no dia a dia, que 
outros agentes identificas no teu dia a dia? Lidas 
com fornecedores do ateliê, por exemplo?
Sim… com estafetas, também?

Fundamentalmente, quem podemos encontrar no 
teu dia a dia?
Sim… quando não está alguém para abrir a porta, tu 
também abres a porta. Quando não está ninguém para 
atender o telefone, também atendo o telefone. Se for 
preciso assinar as compras do Jumbo, também assino 
as compras do Jumbo…

Mas do lado de lá… quando tratas de algum 
assunto, no decurso do teu trabalho, também 
acabas por lidar com outras entidades para além 
do cliente… por exemplo, a EGEAC acaba por ter 
também o seu cliente, a quem apresenta o vosso 
trabalho…
Sim, claro. Com a EGEAC lidas sempre com a parte da 
comunicação da EGEAC. Apenas…
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E na [Seguradora]?
Pois, não é com o diretor … as coisas passam por ele, 
mas existe sempre um intermediário, como é lógico… 
já acabei por lidar com pessoas que não tinham nada 
que ver com a parte da comunicação, mas que teriam 
uma decisão final. Acabei por ter que falar com elas 
diretamente sobre o assunto.

Há pouco falavas que interferiam no projeto. 
Consegues exemplificar?
Sim… Por exemplo, esses que me estou a recordar 
da [Seguradora] foi um evento que eles iam fazer nas 
Berlengas, que até foi um logo que o J.S. criou e que 
depois redesenhei porque o senhor não… queriam 
outra coisa. Depois lá refiz aquilo… foi aprovado, 
mas depois não era aquele azul… e então acabei por 
falar diretamente com o Sr. Não sei Quantos… E ele 
foi super claro. Percebi aquilo que ele queria. ‘Mas 
eu gosto mais deste azul, porque vou apresentar o 
powerpoint e quero aquele azul’… Ele próprio queria o 
mesmo azul no powerpoint, o que foi fixe… (risos)… 
sei lá, teve essa noção, de coerência gráfica… portanto 
de certa forma acabam por interferir, sim. Quase 
todos interferem. Sei lá… pequenos trabalhos para a 
[Seguradora]… eles também já sabem o que é que o 
presidente ou o diretor vai querer, portanto já dizem: 
‘Ai, isto não vai passar de certeza, devia ser mais 
isto ou aquilo… não sei, pensem nalguma coisa’… 
depois acham sempre que nós temos grandes ideias 
e que somos uns criativos geniais… aliás, já quando 
trabalhava com o [Canal TV], eles… ‘ah, vocês são 
muito criativos, portanto’… ok… sabes? Parece que 
acham que tu deves ter um génio qualquer e que sai 
dali… e eles então interferiram imenso. Esse foi 
mesmo um trabalho à parte. Já me tinha esquecido 
desse trabalho! (Risos)…

Depositam mesmo em vocês essa 
responsabilidade?
Sim, tipo… ‘são vocês… não é mais nenhum ateliê… 
são vocês. E portanto vocês vão-nos surpreender.’

Tu procuras fomentar as relações com esses 
clientes? Conheces algumas dessas pessoas ou 
é algo mais fechado?
Sim, há algumas que conheço. Com a EGEAC é uma 
coisa muito… eu acabo por ter que falar sempre com 
eles porque é algo que basicamente acontece ao longo 
de todo o ano… Vou trabalhando com eles nos vários 
projetos. Portanto, é uma relação muito próxima, já… 
umas vezes com mais ou menos sorrisos, quando 
começas a achar que a coisa não está a correr bem… 
aí já sorrimos menos. Mas nunca deixámos de ser bem 
educados uns com os outros…

E, à medida que o tempo vai passando, 
consegues identificar diferenças de 
comportamento? O que é que mudou desde o 
princípio da tua colaboração?
Ah, sim… sim. Estou muito mais à vontade. Mesmo 
nas respostas que dás… já brincas… há risadas, há 
falar sem ser sobre trabalho… isso é bom, também. 
É bom, mas é sempre aquela questão: é cliente, e 
não é o teu cliente, é cliente do ateliê… tu acabas 
por trabalhar… tu não estás a trabalhar… como 
é que eu hei de dizer. Não é o teu cliente. É o teu 
cliente, mas porque é do ateliê. Ou seja… também 
tens que ter sempre esse cuidado. Se me chatear não 
posso responder conforme quero porque também é a 
imagem do ateliê que eu estou a pensar. Tem que se ter 
sempre isso em conta. Não é só a mim que me estou a 
prejudicar.

Tens essa consciência, portanto…
Sim… tento ter sempre esse cuidado. Mas estar à 
vontade… estou muito mais, mas falo da EGEAC 
especificamente.

Sentiste que, da parte do cliente, houve alguma 
reação ao facto de seres a mais nova no ateliê? 
Do género ‘vão passar-me à estagiária?’
Não. Nunca me trataram mal por causa disso. Mas 
sinto que se for eu a opinar sobre alguma coisa e se for 
o R.B.… a opinião do R.B. se calhar tem mais peso. 
Não me sinto mal por isso. Acho que é normal, e acho 
que essas coisas também se vão conquistando…

Reconheces algumas diferenças entre os clientes 
do setor público e os clientes do setor privado? 
Diferenças de procedimentos, de autorizações…
Ah, sim. E até mesmo dentro do setor privado… sei lá, 
falando… estás a falar da forma como lidam com as 
pessoas?

De tudo isso, sim. Dos tempos envolvidos nos 
projetos … há pouco falavas da Adufe, que 
esteve 9 meses em standby… 
Sim, mas eu acho que isso acontece com 
praticamente… pelo menos, falando especificamente 
da nossa área… eu penso que acontece com quase toda 
a gente que conheço. A maior parte dos meus colegas 
têm… por exemplo, pessoal que está a trabalhar na 
ESAD… as coisas nunca acontecem dentro do tempo 
que devem acontecer. Nunca recebes a coisa dentro dos 
prazos.

E aí, por exemplo, não há grandes diferenças?
Aí não há grandes diferenças. Agora… falando em 
termos de… de horário, de teres que picar o ponto… 
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entre teres meia hora para almoçar, ou uma hora fixa, 
das 13h00 às 14h00… há sítios onde isso existe e isso 
incomoda-me. Sei lá… incomoda-me porque eu nunca 
estive nesse registo…

Essas rotinas incomodam o teu trabalho? No 
caso da EGEAC, falamos de um cliente do setor 
público…
Não, mas eles próprios não me parece que sigam 
isso à risca. Para empresa pública… Portanto, isso 
não interfere quase nunca. Interfere é quando estás à 
espera que alguém saia de uma reunião e tens que ter 
aprovação sobre alguma coisa e aquilo tem que fechar 
naquele dia… mas isso…

Mas sem querer insistir no caso da EGEAC… 
a EGEAC é um cliente que vos vai pedindo 
coisas, ao longo de um ano… é diferente de 
um cliente que chega e vos pede um trabalho 
específico, mais esporádico. Ou não? O trabalho 
é desenvolvido mais ou menos da mesma forma?
Não percebo bem a pergunta…

O que alguns dos teus colegas constatam é 
que os clientes do privado têm uma noção 
mais concreta… sabem melhor o que querem, 
valorizam melhor o projeto, já vão com uma 
ideia mais precisa sobre os custos ou sobre 
o benefício do trabalho. E que haverá maior 
despesismo no setor público. A minha pergunta 
vem nesse sentido: se identificas isso ou se é 
algo que te passa mais despercebido.
Sim, vejo isso… em termos de comparação, entre 
a [Seguradora] e a EGEAC… Por exemplo, para a 
[Seguradora] sabes que até x horas, se não enviares 
a coisa, já não vale a pena. Envias para amanhã. E 
se for para a EGEAC, dependendo da urgência do 
projeto, se enviares às 22h ou às 23h, sabes que 
ainda está alguém para receber, e que vai ser visto e 
revisto. Na [Seguradora] é até às 17h. Percebes? Estás 
condicionado também…

Mas há outro rigor, então?
Sim, exato. Há isso. Em termos de horas de almoço ou 
horários… as pessoas hoje também estão mais flexíveis 
nesse aspeto … mas na questão do horário de saída, noto 
que há clientes que o têm mesmo e outros que não.

R.M., tu tens noção se existem diferenças de 
procedimentos num trabalho para um novo 
cliente? É diferente o procedimento de um cliente 
deste género para outro com quem trabalhas 
há mais tempo? Ou acaba por se mais ou menos 
igual?

Julgo que é diferente. Agora assim de memória, 
julgo que nunca trabalhei com ninguém que tenha 
chegado ali de para-quedas, tipo ‘quero fazer assim 
determinada coisa e quero que sejam vocês a fazer’… 
não. Mas tu notas… na EGEAC, ou na [Seguradora]… 
ou até mesmo na Adufe… tu notas que as pessoas já 
sabem com quem é que estão a trabalhar, já sabem o 
que é que te hão de pedir, como é que te hão de pedir e 
o que é que isso implica. Reuniões ou não… troca de 
e-mais mais ou menos pessoais… as coisas acontecem.

Isso em clientes recorrentes?
Sim. Clientes novos, mesmo, não estou a ver… Bem, 
o [Canal TV]… Pois, o [Canal TV] foi uma coisa 
nova. É um exemplo. Também tínhamos aquela coisa 
de reuniões, de tentarmos marcar. No fundo acabou 
por se perceber que não avançavam muito… mas isso 
também depende do cliente em si. Eles tinham já ideias 
muito próprias. Já sabiam muito aquilo que queriam… 
e portanto a discussão acabava por contornar ali uma 
coisa ou outra… e ia dar um bocado aquilo que tinha 
sido falado inicialmente. Portanto, sentias que era uma 
perda de tempo. Quando tens outras coisas para fazer, 
sente-se isso…

Tens dificuldade em demonstrar o teu valor 
enquanto profissional? Nas argumentações e na 
fundamentação de opiniões, por exemplo?
Pois… (pausa longa)… isso depende. Às vezes quando 
queres defender a tua ideia, tentas justificá-la o melhor 
possível, não só como designer gráfico, mas como uma 
pessoa que está a ver… como uma pessoa que está fora 
da área e que vê aquilo como se fosse a primeira vez. E 
isso também depende do quanto acreditas na tua ideia, 
e no quanto acreditas que aquilo é forte e é possível. 
E se convences alguém… para convenceres alguém 
tu tens que estar convencido tu próprio naquilo que 
fizeste. E muitas vezes não estás…E então, patinas… 
(risos)… que é isso que às vezes me acontece… opá… 

E é difícil impor…?
Sim, quando alguém já tem uma ideia… por exemplo, 
agora com esta campanha da imagem gráfica de 
Natal… acabou por ficar aquela… foi uma segunda 
hipótese, mas era aquela em que eu acreditava mais e 
aquela que eu gostava mais. Mas, de certa forma, para 
dar ali uma volta… também… ‘ok, como é que eu 
justifico? Ela até tem razão nisto… mas eu acho que 
funciona’… e acabou por ficar, mas…

Foi difícil?
Sim… foi do tipo: ‘ah, mas experimenta assim e depois 
vemos’…



153

entr ev istas — ateliê de l isboa

153

Não és impositiva na tua explicação?
Não… nem posso. Nem me sinto à vontade para 
isso nem estou a responder só por mim. Sei lá… por 
exemplo na altura do Lisboa na Rua, aí acho que foi 
o maior stress que tive. Mas também porque estava 
sozinha, e não dependia só de mim o trabalho… por 
causa do site e por estar pronto… eles fazem imensa 
pressão. Aí era mesmo para ontem, porque os prazos já 
estavam excedidos. Mas não foi por minha culpa. Foi 
tipo ‘bola de neve’… isto chegou tarde, aquilo chegou 
mais tarde… aquele só começou a trabalhar depois… 
depois tens outras coisas…

E aí qual era a tua função? Fazeres o site?
Nós tínhamos a parte do layout e o [Programador 
Freelance] estava com a programação… Nós éramos 
a ponte entre a EGEAC e o programador… e eles só 
queriam saber se a coisa estava pronta a tempo. E eu 
não conseguia dar essa garantia porque não era eu que 
a estava a fazer. Tinha que perguntar ao programador. 
Depois só tinha a resposta do programador não sei 
quanto tempo depois… ‘ai, mas só me respondes 
agora, e amanhã é feriado… e nós não vimos 
trabalhar’… Percebes? A certa altura vês-te ali… ‘ok, 
mas eu também não podia ter tomado essa posição 
antes e dizer que sim, que isto vai estar pronto’… 
sem ter essa garantia. Essa foi a experiência mais 
complicada que eu tive com eles.

E como é que a situação se resolveu?
Depois acabou por não ser assim tão urgente… têm 
sempre tendência para dramatizar, é o que eu acho… 
Isso acontece muito. Mas na altura a coisa estava 
a levar mais tempo do que aquilo que tinha sido 
planeado, mas não só por culpa do programador ou por 
nossa culpa, mas por problemas que foram surgindo e 
que ficaram por ser solucionados. Tudo isso tem o seu 
tempo e não se resolve de um momento para o outro. 
Fazer um site… e essa foi a altura em que eu me senti 
mais confrontada, orque na altura o R.B. também não 
estava lá… E pronto.

Reconheces o papel do R.B. como uma espécie 
de segundo mentor… Mas haverá outras pessoas 
que ele não ‘dirige’ tanto…
Mas eu também acho que há… A E.G., por exemplo, 
em termos de capas, pede muito a opinião ao R.B.. 
E é normal. Porque é algo em que ele quase que se 
especializou. Todos temos um pouco essa noção. Não 
acho que isso seja mau. É bom para teres mais apoio… 
(risos)…
…
Queres dar o melhor de ti e pensas: ‘será que eles 
vão gostar disto…?’

Claro. E sentir que estás num sítio onde toda a gente 
é boa. E tu queres sentir que estás nesse nível e não 
sentes. Sentes que podes caminhar para lá… e quando 
é que lá chegas é que… parece um percurso que não 
tem fim. 

Dois anos e meio é pouco tempo…
Sim… não me queixo disso.

O R.B. falava-me da diferença de expectativa 
sobre alguém novo e sobre o facto de alguém 
novo não corresponder à expectativa…
Pois, eu sei… eu às vezes pergunto-me quem terá 
escolhido o meu portfolio. E às vezes pergunto-
me… não fiquei porque sou espetacular, fiquei 
porque as coisas foram sendo feitas. Houve coisas 
que me correram muito mal, houve tarefas que não 
me correram nada bem… e que achei mesmo que ia 
sair fora… pensei mesmo ‘qualquer dia fazem-me 
a conversa’… e não quer dizer que isso não possa 
acontecer, mas… claro que não vai sempre correr tudo 
super bem. Não corre a toda a gente super bem. Às 
vezes há coisas que são chumbadas, ou porque não 
são bem feitas… e tu tens que contornar a situação… 
há pouco quando te falei daquela questão do portfolio 
que o J.S. viu ou não… (risos)… agora questiono-
me: ‘será que correspondo? Será que não sou uma 
desilusão?ok… às vezes as coisas até podem correr-me 
bem… e, ok, ótimo. Quando não corre’… ‘porque é 
que aquela pessoa continua cá…?’ Estás a perceber?

Mas sentes essa insegurança com os teus 
colegas?
Se eles acham isso de mim? Não, nem tanto… até já 
discuti isso também com a E.G. e ela também me falou 
que isso era super normal… que ela também sentia 
isso. Agora já não tanto, mas quando era mais nova… 
que sentia muito essa insegurança, e começar projetos 
novos… mas há pessoas que são muito mais confiantes 
que outras e pessoas que se deixam ir abaixo muito 
mais facilmente que outras… E sei de pessoas que são 
mais lutadoras ou esforçadas que outras… outras que 
lidam melhor com as coisas. Eu às vezes acho que não 
lido muito bem com as coisas…

É uma resistência que vais criando…
Sim, eu sei (…) Eu acho que às vezes muitas vezes… 
não sou autocrítica. Não me consigo distanciar… 
Posso ver que não está bem, mas não sei ver o porquê, 
ou não penso muito no porquê… Acho que às vezes 
não penso muito nas coisas (…) Posso achar que a 
coisa não está bem… e porque é que não está bem? 
Porque se calhar não pensei muito nela… e depois já 
não consigo dar a volta… ou… se calhar é porque não 
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penso muito nas coisas, porque não paro muito para 
pensar (…).

E as experiências profissionais que tiveste 
noutros países, não te ajudam a fundamentares o 
valor do teu trabalho?
Eu acho que tu vales pelo que fazes… opá… não vou 
usar isso como argumento… O que serve de argumento 
é o que tu fazes.

[FIM ENTREVISTA]

Lisboa, 22 novembro 2012
Entrevista a R.B., designer ‘sénior’ do ateliê de Lisboa.
Local: Velocité café, próximo da Gulbenkian, entre as 
10h00 e as 12h00.

(Entrevistador explica a natureza e a estrutura da 
entrevista)

Como é que descreves a relação que tu tens com 
o J.S.?
Como é que eu descrevo a relação que tenho com ele… 
isso envolve uma descrição, provavelmente, de como 
é que eu o vejo a ele… o J.S. é uma espécie de mestre, 
ou mentor, a quem eu posso recorrer sempre que… ou 
a quem devo recorrer sempre que o consiga solicitar. 
E… tem essa relação de aprendizagem, no fundo. Tenho 
muito a noção de que ele me deu aquela oportunidade 
ali… e terei sempre com ele essa relação de mentor, de 
mestre, quase como se fosse uma segunda faculdade, ali 
dentro… um segundo curso.

Fala-me da tua entrada, ali. Em que condições 
chegaste ao ateliê? 
Bom… eu, na altura lembro-me, assim um bocado 
inconscientemente, escolhi dois ou três sítios… achei 
que podia… gostava de trabalhar aqui e aquele foi 
um deles. Telefonei, descaradamente, e perguntei-
lhe se podia mostrar o meu trabalho… (risos)… 
disseram-me que sim, e eu fui… descaradamente 
estava lá o J.S., também, e gostou imenso… ‘temos 
aí uma oportunidade de negócio e tal… se calhar… 
se calhar é uma boa altura… disseram-me logo que 
sim, naquele dia… (risos)… e fiquei a aguardar, já 
não me lembro, duas ou três semanas, por alguma 
coisa… pelo tal negócio, que depois vim a saber que 
era a avença da EGEAC… e pronto. É aquilo que eu, 
já noutras alturas, te descrevi como um tiro de sorte. 
Tenho a noção de que tive uma… uma junção de dois 
ou três fatores … até porque depois do curso eu tive 
até bastante tempo… por aí… estive uns cinco ou seis 
meses sem me preocupar com nada. Depois houve uma 
altura em que me deu um clique e resolvi rapidamente 
a questão do portefólio, que normalmente era assim 
uma desculpa… quando não estavas a fazer nada era 
porque estavas a fazer o portefólio… e quando fechei a 
porcaria do portefólio… depois porcaria vamos editar, 
obviamente… (risos)… disse que… epá, telefonei… 
tive aquela sorte… e depois o J.S. tem aquele lado, 
que eu também já reconheci noutras alturas, que 
é: se ele reconhece algum tipo de qualidades ou… 
adivinha, ou o que lhe quiseres chamar, dá essa 
oportunidade. E também não é de pensar muito… ‘já 
que gostei do teu trabalho, vou ver mais cinco ou seis 
e depois falamos… ou depois voltas cá e voltamos a 
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conversar’… e foi até assim relativamente rápido… 
hoje, então, ainda mais eu tenho noção que isso foi 
muito rápido.

O J.S. é impulsivo, assim?
Sim. Eu já tinha essa… fiquei com essa sensação, não 
percebendo nada do que era o mercado, do emprego, 
nada… hoje tenho essa consciência completamente 
óbvia. E, portanto, a minha relação com o J.S. será 
sempre dependente desta ideia de que é um tipo que 
me deu esta oportunidade fantástica. Cujo trabalho eu 
gosto imenso e reconheço…

Tu já conhecias o trabalho do ateliê?
Sim, sim… até nem era do trabalho do ateliê, em si. 
O ateliê era bastante recente… mas o trabalho do J.S., 
sim… ele tinha ido à Faculdade de Belas-Artes… eu já 
tinha visto uma conferência com ele no Café Design, 
algures ali na zona centro… tinha colecionado, por 
acaso, a [Revista], sem saber quem é que a fazia… 
na altura não tinha provavelmente a curiosidade pela 
ficha técnica que tenho agora… vim a saber mais tarde 
que era feito… foi o primeiro trabalho do ateliê… e 
pronto, depois tinha a ideia do trabalho do J.S. daquilo 
que normalmente as pessoas mais conheciam, que 
era o Ípsilon e os suplementos do Público. Depois 
aprendi com ele toda uma segunda dimensão de design 
editorial, que eu acho que não aprendi na Faculdade 
de todo, não conheci ninguém sequer capaz de a 
transmitir… e não acho que, em Portugal, haja algum 
tipo de possibilidade de formação nesse sentido… 
mas na altura, não havia. Agora haverá, talvez, alguma 
coisa, na altura não… e, portanto, para mim, isto é um 
segundo curso. Sem problema nenhum… Há muita 
gente que tem necessidade de abrir… acaba o curso e 
desenvolver o percurso pessoal e partir dali… não tive 
problema nenhum em, de alguma forma, entregar-me à 
linguagem que se praticava ali, porque depois o resumo, 
a súmula de tudo aquilo que eu poderia retirar dali era 
muito maior do que aquilo que eu levava quando acabei 
o curso, que era pouquíssimo, vejo eu agora…

Que impressões tiveste, quando chegaste ali ao 
ateliê?
Não sei… tu tens… acho que não consigo… tu ficas 
tão cheio daquela experiência nova que qualquer 
coisa é interessante. Tu queres é participar e fazer 
umas coisas… embora me tenham dado logo alguns 
trabalhos para fazer mas, quer dizer… eu perguntava 
se era preciso limpar imagens e fazia… na altura 
fazíamos bastantes mais revistas do que fazemos 
agora… e mesmo trabalhos relativamente pequenos… 
correções, alterações… só o estares ali naquele 
processo, estares envolvido…

Mas dentro do ateliê… quais foram as tuas 
impressões relativamente ao espaço… sobre as 
condições? Sentiste que havia boas condições 
de trabalho?
Sim… depois de ter sentido que me tinham dado uma 
oportunidade… obviamente que tu ficas com uma boa 
impressão daquele projeto … mas também aí o meu 
desconhecimento de outras coisas, do que é que eram 
boas condições ou más condições… eu não conseguia 
fazer essa comparação. Ali, parecia-me, de facto, muito 
bom…

Não tinhas outro termo de comparação…
Exatamente … até poderia achar que, nos outros 
lados, era mais ou menos idêntico… o J.S. era um tipo 
bastante ativo … era sempre muito engraçado todos os 
dias.

Que imagem sentes que as pessoas têm do 
ateliê? Colegas, amigos teus ou outras pessoas 
com quem te cruzas, clientes… que imagem é 
que sentes que as pessoas têm?
Acho que, de alguma forma, para clientes ou 
designers, é um sítio onde se faz bom trabalho. Não 
se desenvolve propriamente uma linguagem autoral 
e isso também, se calhar, prejudicou o ateliê um 
bocadinho, não sei se no início… mas há a noção de 
que é um negócio com alguma assinatura… onde há 
margem para se desenvolver bom trabalho. Ainda 
mais hoje, no contexto de crise, acho que isso hoje é 
ainda mais relevante…

Portanto, uma assinatura forte, do ateliê? 
Sim, claramente… até por toda a dimensão do J.S. que, 
de alguma forma, se sobrepunha à própria… a figura 
do J.S. também se sobrepunha um bocado ao ateliê. 
Durante algum tempo, tudo aquilo que saía do ateliê de 
Lisboa era feito pelo J.S.… depois tinha que vir o J.S. 
dizer ‘epá, calma’… 

É o próprio J.S. que desmonta isso?
Sim, até de coisas que ele já contou… até por uma 
questão prática, óbvia, de que ele seria sempre 
incapaz de fazer o volume de coisas… porque 
essa normalmente era a lógica… ou são agências 
de publicidade e tu percebes que é uma assinatura 
coletiva, tu ali achas que aquilo é um modelo de ateliê 
autoral… onde há um tipo e depois há eventualmente 
uma ou duas pessoas a ajudar… de repente, as 
pessoas perceberam que há aqui um intermédio onde 
é possível… não sendo… não estar a fazer chouriços, 
mas também não sendo um ateliê de pequena escala. 
E isso para o J.S. nunca foi um problema. As pessoas 
são relativamente livres de desenvolver a sua… as 
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suas linguagens e ele depois tratará de aproveitar essas 
linhas para um… essa foi uma altura, por exemplo, 
em que nos chamavam ‘o ateliê de Lisboa’… até dito 
de alguma forma simpática… opá, e depois… o J.S. 
sempre nos incutiu muito isso, é extradisponível … 
essa simpatia até com os clientes e com tudo, com o 
próprio serviço. Eu acho que nós acabámos por refletir 
quase inconscientemente. Estamos sempre disponíveis, 
seja para alterar, para discutir, para fazer, para estar 
mais um bocado… para fazer de outra forma… eu 
acho que isso nos preparou muito bem para esta altura 
mais agressiva da crise, onde as coisas são mais…

Trabalharam um músculo?
Sim, o J.S. aliás é relativamente desprendido em 
relação… até nas coisas do negócio, dos preços… é 
tudo muito aberto e sempre esteve muito… por essa 
razão, sempre muito preparado para mudanças, para 
tudo… respondendo à pergunta, de forma sintética, 
acho que há uma simpatia generalizada para com o 
ateliê, sim. Acho que podia resumir assim.

O lado autoral, que tu referes… não sendo o J.S. 
que faz todos os trabalhos, como é que tu vês, 
nos trabalhos que o ateliê produz, a identidade 
do J.S.?
Porque… o J.S., obviamente, tem um lado autoral, que 
eu reconheço, que muitas outras pessoas reconhecerão, 
mas que é um lado mais invisível. Não é gráfico. Há 
certo tipo de soluções gráficas que ele utiliza, ou de 
recursos gráficos que lhe são naturais, mas há um 
lado… uma forma de entender o texto… a imagem, e 
tudo isso… que pode estar ao serviço dos grafismos 
que tu quiseres elencar. Portanto, ele não está tão 
preocupado com a forma, mas com o como… com 
essa compreensão do texto. É mais fácil, desse ponto 
de vista, tu teres essa marca, e depois isso ganhar os 
revestimentos gráficos que nós… nos últimos anos nós 
vamos percorrendo várias correntes sem que isso seja 
um problema…

E como é que vês a tua identidade nesse 
processo? Tu sentes, de certa forma, que tu 
podes impor a tua identidade?
Sim… acho que não é tanto uma questão de 
impor. Não é por acaso que o J.S. gosta de dar as 
oportunidades a uma malta mais nova, porque a 
questão do impor não se coloca. Tu vais compreender 
aquilo que se passa ali e depois vais construir alguma 
coisa em cima disso. Não trazes já, de alguma forma, 
uma bagagem mais ou menos condicionada ou 
construída que depois, se não encaixar, é um problema, 
teres de impor… quando falamos em impor, já é um 
problema…

Talvez impor não seja bem o termo, mas… como 
é que tu lidas com esse registo? Sentes-te 
influenciado?
Completamente… comecei logo por dizer que, para 
mim, isto é uma espécie de segundo curso…

És, desde logo, moldado nesse registo…?
Sim, completamente… por essa forma de ver o 
texto, essa compreensão de seres capaz de definir um 
trabalho independentemente dos grafismos que vais 
usar… quase numa lógica de autodireção de arte para 
ti próprio…

Sentes que, no futuro, eras capaz de encontrar 
esta linguagem noutro contexto, noutro ateliê, 
ou sentes que é uma coisa muito própria, muito 
privada?
Acho que é possível, porque estas coisas… o J.S. 
também tem feito a sua escola, entre aspas… acho que 
sim. Embora ali num contexto muito particular… acho 
que trabalha ali somos todos uns sortudos… porque a 
formação que, de alguma forma, o J.S. teve, é muito 
específica. Não haverá assim tanta gente, depois, capaz 
de a transmitir…

Cada vez menos…
Cada vez menos. O trabalho que ele já teve nos 
jornais… isso em ateliês ou agências isso não 
levanta… estás demasiado condicionado pela relação 
entre cliente e agência…

Nesses casos, vês um afastamento maior…?
Não sei… o J.S., nos jornais, envolvia um trabalho de 
equipa. Tinha ele próprio que se… ganhar… de alguma 
forma, para a visão dele se impor, ele tinha que ganhar 
esse espaço, conquistar esses espaço à restante equipa… 
não ao cliente. É uma coisa completamente diferente. 
É um trabalho que se vai construindo. Se for uma 
coisa semanal, todas as semanas tu tens oportunidade 
de ir melhorando, que é outra das tendências do J.S.. 
As coisas para ele são sempre um work in progress… 
porque, de uma forma, a orientação dele é essa.

Não será fácil lidar com isso, com esse estado de 
mutação permanente, estando sempre a corrigir? 
Hoje, tudo é menos ‘fechado’…
Sim… mas aí também acho que, apesar de tudo, é um 
desafio interessante. Nós somos demasiado formatados 
para manteres a regra, o layout, uma espécie de 
organizaçãozinha do designer… mas que também 
em termos de comunicação perdes o rasgo, perdes 
a… tornas-te um executante. Se a nossa orientação é 
excessivamente assim, um bocadinho do outro lado 
acho que só faz bem.
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Essa capacidade que identificas no J.S. acaba 
por se assumir como uma filosofia do ateliê… 
que outros valores reconheces existirem? O 
conteúdo, pelo que percebo, ganha destaque…
Sim, até porque em muitos dos casos somos nós 
próprios que o produzimos. Produzimos, pensamos, 
executamos, encomendamos… há imensos valores 
adjacentes a isto. Alguns gráficos… podia lembrar-
me de coisas mais pequenas, de tipografias que eu 
identifico imediatamente com o J.S.. Mas acho que isso 
é um bocado redutor em relação a isto que digo. Uma 
vez foi ao ateliê uma excursão, uma turma, com aquele 
tipo dos cartazes austríaco… ou alemão… 

Niklaus Troxler…
Troxler. E eles conheciam o trabalho do J.S., pelos 
catálogos do SND, provavelmente… eles estavam 
a fazer um roteiro em Portugal e alguém sugeriu 
passarem por ali. E eles achavam que todo aquele 
trabalho de ilustração era feito ali dentro. E quando 
lhe explicámos ‘não, nós pensamos a ideia, de 
alguma forma pensamos em alguém capaz de a 
executar, encomendamos esse trabalho’… e à parte 
daquela imediata desilusão que o Troxler sentiu 
nesta resposta, a coisa que ele foi capaz de encontrar 
para dizer a seguir foi ‘então, mas vocês funcionam 
como uma espécie de agência’… e tu, objetivamente, 
respondes que sim. Mas isto é uma visão tão redutora 
daquilo que é a realidade… Os ilustradores estão 
todos disponíveis para toda a gente que lhes queira 
telefonar, mas é normalmente ali que eles fazem um 
bom trabalho. Portanto, querer reduzir isso a nada… 
não é propriamente uma agência. Porque é assim que 
as coisas funcionam hoje em dia. Há uma relação de 
confiança mútua, sei lá… a tal simpatia do espaço, uma 
série de condições que se propiciam para as pessoas 
fazerem um bom trabalho… e depois há qualidades 
específicas, mais do J.S., uma capacidade de ajudar a 
construir uma boa ilustração. Afinando, corrigindo… 
mas, fora depois essas questões de orientação, essa 
capacidade de imaginar o trabalho, com os conteúdos 
que forem necessários para que ele fique melhor… 
sendo capaz de não ficar tão condicionando pelo 
texto, de encomendar uma coisa, de pensar outra… 
de escreveres tu uma coisa qualquer… isso é um 
ADN fortíssimo, que cada vez mais vês…que parece 
básico… até alguém que vem de fora diz ‘então isto é 
uma agência de ilustradores’…

Como vês a relação dos teus colegas com o J.S.? 
É idêntica à tua ou existem diferenças?
Eu acho que é igual. Eventualmente em escalas 
diferentes… não digo menores. Diferentes. Porque 
eu também apanhei… de todos os que estão lá este 

momento, fui o que entrei mais cedo, e apanhei o ateliê 
numa fase mais inicial, onde o nível de organização 
que nós temos hoje nem sequer existia, portanto… e 
esse bocado inicial acho que é significante, ou mais 
rico, do que é agora, onde parece que as coisas estão 
mais… estão de alguma forma organizadas. Já se parece 
mais com um ateliê. Tu entras, tens o teu lugar, tens 
as tuas funções… eu apanhei uma fase em que era um 
bocadinho diferente, onde também pude construir um 
bocadinho aquilo que era o meu trabalho… também, se 
calhar, a partir disso, o J.S. pôde definir…

Pôde ir acrescentado as competências?
Sim, por exemplo, sim… e, portanto, acho que 
todos eles terão a mesma noção de que o J.S. é um 
extraordinário naquilo que faz e portanto… aprenderão 
sempre com ele. Nunca perderão nada por estarem 
ali. Podem querer outras experiências, outras coisas, 
mas não porque ali não se sintam minimamente… em 
constante aprendizagem…

O que seria, para ti, um líder ideal de um ateliê? 
Conhecendo as características que o J.S. detém, 
e aquelas que eventualmente lhe faltarão, 
consegues definir um perfil ideal de líder?
Não acho… não sei se vou fugir à pergunta, mas não 
sei se penso exatamente assim. Tu podias estar numa 
espécie de conversa abstrata a elencar coisas que podia 
reunir um líder ideal, mas… num ateliê destes tu estás 
sempre dependente desta figura principal. O líder ideal 
é também poder dar espaço ao J.S. para que ele possa 
ser ele próprio, estar à vontade e portanto… aquilo que 
ele não tiver, nós vamos ter que preencher de alguma 
forma. Mas não é achando que ele não tem ‘aquilo’… 
às vezes quando detetamos ‘olha, falta isto, e vamos 
tentar organizar isto melhor’… e depois parece que lhe 
retirámos um bocado de espaço que ele precisava. Às 
vezes o ideal… reunir as condições ideais no abstrato 
depois não te dá as melhores condições de trabalho. 
Parece assim um exercício um bocado empírico… 
agora, em abstrato, acho que ele tem um instinto, se 
quiseres… muito acentuado, que lhe permite… e uma 
capacidade de decisão no momento, que lhe permite ir 
seguindo um determinado rumo que normalmente é o 
correto. Outro tipo de dúvidas que ele próprio tem, e vai 
às vezes discuti-las connosco… até coisas do negócio… 
e vai discutindo connosco, ele próprio vai afinando. A 
própria gestão dele é um work in progress… ‘vamos 
vendo’… e isso também nos dá a nós… as possíveis 
falhas que possamos encontrar nele, também não o 
acusamos disso. Portanto, tentamos preencher…

Ajudam-no a colmatar eventuais lacunas? 
Sim, provavelmente. Até insconsciemente… por 
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exemplo, a própria… normalmente diz isto mais do 
que nós achamos dele, mas… a incapacidade dele 
de se organizar. Podia-te dizer ‘olha, o líder tem que 
ser o mais organizado de todos nós… sim, mas… 
mesmo assim não nos temos dado mal, portanto, se 
calhar também não precisamos disso. E se calhar 
um líder organizado então já não podia ser o J.S., 
porque a questão do instinto às vezes também podia 
perder-se. Acho que não lhe falta nada que seja 
extraordinariamente fulcral que prejudique tudo. Não 
lhe faltando isso, todas as falhas que possam haver vão 
sendo mais ou menos resolvidas. E aí também a nossa 
inexperiência noutros contextos também nos ajuda a 
nós, porque não somos de alguma forma capazes de as 
elencar. 

Acabas por não ter outro termo de comparação…
Se me disseres… ‘olha, o J.S. quer fazer disto uma 
agência de publicidade’… então se calhar precisamos 
aí de outro tipo de coisas… a própria filosofia do J.S. 
podia mudar um bocadinho, mas. Se não quisermos 
isso… nós não temos necessariamente que evoluir para 
algum lado em especial. Podemos estar mais ou menos 
assim, se isso for possível em termos do negócio.

Incidindo um pouco neste tópico, consegues 
identificar um erro que um líder criativo, num 
contexto deste género, não deva fazer? Não 
propriamente relacionado com comportamentos 
do J.S.…
Há uma fronteira muito ténue… tu, ao dares uma 
opinião, há aqui uma fronteira de coisas. Dás uma 
opinião, condicionas quem a recebe… dás um apoio, 
não dás nada… há aqui um campo onde tu condicionas 
demasiado e retiras essa possibilidade de alguém sair 
de lá com uma solução interessante… é provavelmente 
a maior dificuldade. Não deves condicionar demasiado, 
porque de alguma forma a pessoa não pode perder 
a sua autonomia criativa. Se a perder, és tu que vais 
resolver o trabalho… neste caso, o J.S.. Acho que 
ele tem muito a noção disso. Normalmente, até por 
excesso, deixa correr, e depois no fim, se for preciso, 
faz-se uma pirueta e volta-se ao início ou refaz-se 
tudo…

Mas isso pode surgir a muito custo…?
Sim… sim, mas o contrário acho que é pior ainda. Tu 
deixares… controlar demasiado, deixares de acreditar, 
de alguma forma, nas pessoas… as pessoas deixarem 
de ser capazes de desenvolverem propostas por si… 
porque tu perdes rapidamente essa capacidade e passas 
a achar que estás sempre dependente do outro para 
te vir ajudar, para te calcionar a ideia, para te validar 
determinado método… e isso torna a coisa… lá está, 

voltamos à lógica autoral fechada. Torna a coisa 
demasiado dependente sempre da mesma cabeça. E 
o próprio J.S., por variadíssimas razões e vezes, já 
mostrou que é capaz de… se alguém faz uma coisa que 
não é de todo aquilo que ele estava à espera, mas ele é 
capaz de reconhecer a mais-valia daquilo e… e vamos 
para a frente. Desse ponto de vista, até a ausência… 
o J.S.… o tal ADN do ateliê, essa compreensão do 
texto, essa forma de entender o conteúdo, o J.S. 
está naturalmente disponível para aceitar diferentes 
soluções gráficas, por exemplo. Ele podia estar, por 
uma questão de gosto, ou mania, ou de hábito, podia 
estar a rejeitar sistematicamente determinada linha, ou 
forma de fazer e ele é totalmente aberto a isso. Tomara 
ele que tivéssemos todos registos… não digo todos 
muito diferentes, se não era uma salada, mas… que as 
pessoas pudessem desenvolver linguagens diferentes. 
Ele nunca veria isso como um problema, acho eu.

Com essas circunstâncias, acabas por sentir 
que o teu cunho pessoal é valorizado? Sentes-te 
confortável?
Sim, sim… o J.S. valoriza imenso essa autoria.

Não a condena, portanto?
Até… ele tem essa perspetiva. As pessoas farão melhor 
trabalho se se sentirem melhores… se se sentirem 
melhor, envolvem a sua autoestima pela autoria… ele 
não tem nenhuma tendência para… para reunir essa 
autoria toda e essa assinatura na tua pessoa porque 
isso… quer dizer, de alguma forma… acaba por 
esmorecer um bocado o ânimo geral… 

Sentes que as tuas capacidades, ali no ateliê, 
são aproveitadas? Tu falas de um leque de 
competências vasto… sentes que há um 
aproveitamento máximo das tuas competências, 
ou sentes que às vezes poderias fazer mais?
Sim, mas também porque as construí ali. Elas estarão 
mais ao menos à medida daquilo que o ateliê exige. 
Obviamente, se eu procurasse outro desafio, tinha 
outros problemas completamente diferentes, e então 
teria eu próprio que aumentar as minhas capacidades 
técnicas, artísticas… mas a partir do momento em 
que crescemos todos naquele circuito as nossas 
capacidades vão sendo trabalhadas à medida do que o 
ateliê precisa.

Mas se sentires a necessidade de investir mais 
num determinado tipo de recurso, 
ou numa tecnologia…
Há imensas vezes que tu tens essa perceção, de que… 
‘isto dava um caminho para eu desenvolver mais 
linguagens, ou mais tempo, ou mais interesse, ou 
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mais conhecimento’… mas aí também, quer dizer… 
estamos tão consumidos pelo trabalho no dia a dia… às 
vezes penso: ‘se eu não tivesse nada para fazer no dia a 
dia, era para aqui que eu me virava’… se calhar é bom 
ires fazendo esse exercício enquanto tens alguma coisa 
para fazer… isso é um bocadinho. O próprio ateliê fará 
isso também. Convém que nós vamos melhorando e 
aumentando as capacidades à medida que vão também 
precisando delas, e que as vamos conseguindo vender, 
entre aspas…

Isso é sobretudo do ponto de vista tecnológico?
Também, sim.

Isto pode parecer redundante, mas o que sentes 
que esperam de ti no ateliê? Sendo o mais antigo…
Estás a falar de mim, concretamente?

Sim, de ti, concretamente. O que esperam de ti?
Normalmente, é isso que estás a sugerir. Para além de 
que eu possa desenvolver o meu trabalho com a melhor 
qualidade possível, obviamente, é dar algum apoio 
sempre que possa… uma espécie de segundo apoio do 
J.S.. Mas não numa visão dessa… estás a chamar sénior 
como se houvesse uma hierarquia… diria que as pessoas 
normalmente vão procurando esse tipo de apoio… pode 
ser a pessoa que está ao lado…

Mas não sou eu que introduzo o tema nesses 
moldes. Acaba por ser um tópico que vejo 
recorrentemente…  
Sim, mas então é porque isso de alguma forma foi 
sendo natural. Não há uma regra instituída. E aqui 
voltamos às tais regras ou características necessárias 
à liderança… ‘na ausência deste, falas com este’… 
não é isso. De alguma forma, tu perguntarás sempre 
a quem… tens essa liberdade, também, perguntarás 
sempre… as pessoas perguntarão sempre, ou poderiam 
pedir sempre uma segunda opinião a quem acham que, 
naquele caso concreto, possa dar melhor mais valia ou 
contributo para aquela coisa. E isso normalmente está 
muito… até por parte do trabalho em causa. Nós não 
fazemos… apesar de tudo, os trabalhos do ateliê são 
muito diferentes. Eu não me acho assim tão claramente 
a segunda opção para todo o tipo de coisas.

Como é um projeto-tipo do ateliê? A chegada, o 
tempo para o desenvolvimento, a entrega…?
Idealmente?

Não, o que acontece, por regra?
Normalmente, a receção do trabalho é feita pela J.S., 
ou o J.S. está presente… é a melhor forma. Até porque 
o J.S. continua a ser a cara do ateliê, convém não… 

não desmascarar logo isso aí, à pressa… (risos)… 
depois obviamente o J.S. esperará, da pessoa a quem 
encarrega o trabalho, uma boa resposta, um bom ponto 
de partida, o que lhe quiseres chamar. E em função 
da qualidade, ou também desse impulso que um de 
nós dará, também se medirá o tal apoio. O segundo 
apoio… que pode ser do J.S., meu, de quem quer que 
seja… e depois, até, se quiseres, numa fase onde… 
em que provavelmente nós até, às vezes, descuramos 
um bocadinho… ‘já preparámos a proposta, vamos 
apresentá-la’… mais uma vez, o J.S. devia estar 
presente… às vezes em função da qualidade… ‘olha, 
isto é tão bom, que às vezes até pode ir sozinho’… 
e às vezes até vai por e-mail e nem sequer… mas 
idealmente, voltaríamos a reunir toda a gente e vender 
aquilo da melhor forma possível, a ver se evitávamos 
fazer uma segunda hipótese… às vezes, quando as 
coisas são rejeitadas, ficamos com a sensação de que 
nos podíamos ter esforçado um bocadinho mais… 
porque aí, depois, quando o J.S. sai de alguma forma, 
de cena, e nós conduzimos o projeto, convocar o J.S. 
normalmente para a conversa, passa a ter um peso 
significativo. É como se tu convocares… o cliente já 
te disse que não queria aquilo e tu entretanto pedes ao 
J.S. para lhe tentar vender a coisa… que não é… que 
já é visto como uma insistência, claramente. Não me 
parece a melhor forma. Por isso, também evitamos 
imenso isso…

Qual é a taxa de sucesso, dessa abordagem 
(risos)?
Não sei, nem estou a pensar em nenhum caso em 
particular. Todos te dirão a mesma coisa… isto tem 
um significado… que não se deve fugir. Até porque o 
cliente perceberá muito rapidamente…

Mas é comum seres tu a apresentar as tuas 
propostas e lidares com os clientes? 
Sim. Sim, lá está… até porque é impossível que seja 
o J.S. a lidar com tudo. É humanamente impossível. 
Nem sequer são características minhas, ou dele… os 
temas são tantos… e tu para apresentares, falares, 
pensares sobre uma coisa… opinares, o que for… 
tu precisas de ter um grau de imersão mínimo no 
trabalho, que… portanto, não interessa… ‘olha, não 
percebe nada disto… anda aqui junta-te e ajuda-me 
aqui a pensar nisto’…

Não é viável? 
Não, porque a opinião que tu darás, o acrescento que 
tu darás… se não puderes imergir-te um bocadinho 
que seja… ou aquilo está muito mau e qualquer 
opinião ajuda, ou então isso também não chega 
para melhorar as coisas. Em função da qualidade da 
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proposta… também normalmente toda a gente percebe 
isso. Quando a proposta é mesmo boa também tem 
esse… há a maior probabilidade de que o cliente não 
rejeitará, e portanto investimos menos nessa fase. Ou 
então aquilo é tão bom, que não queremos mesmo 
que ele rejeite, que vamos todos… tens várias… nós 
somos suficientemente desorganizados para que nos 
possamos organizar de formas diferentes conforme 
instintivamente percebemos que a coisa pode ou 
não resultar. E também não há… pela experiência, 
já percebemos que não há regras. Aquilo que num 
caso resulta, noutro… porque o cliente é muito mais 
intrusivo, ou ele próprio tem muito mais… é um tipo 
que tem muito mais dúvidas e dificilmente decidirá 
qualquer coisa à primeira e, então aí… se tiver sempre 
uma segunda opinião ou o J.S. sempre a dizer que… 
a reforçar a qualidade… ajuda a ganhar corpo, a 
proposta. Isto não… os clientes não são iguais e nós 
também não somos… e as propostas também não são…

Já falaremos dos clientes… como é que 
caracterizas o ambiente do ateliê? Como é que o 
descreves?
Define ambiente…

Se é stressante, agradável, se é confortável…?
As condições são, de alguma forma, confortáveis…

Condições físicas, portanto?
Tudo. De espaço, de convivência, de tudo… de alguma 
forma, todas eles são um bocado dominadas por uma… 
que nem sequer é stress, é pressão. Mas é uma certa 
forma de trabalhar hoje em dia que retira margem 
a esse tipo de coisas… os constantes telefonemas, 
o constante… o permanente trabalho de e-mail… é 
difícil, tu… e aí também cada um é como é… mas 
é fácil que as pessoas também se fechem sobre si 
mesmas ali porque… epá, o trabalho de secretária é 
tão chato que domina um bocadinho essa envolvência 
que acaba por apagar um bocadinho essas condições 
boas que nós temos ali. Porque há momentos em 
que podíamos estar todos em salas separadas que 
ninguém dava por isso. Porque… e aqui também… 
lá está… alguém que, num determinado momento, 
esteja mais livre, então pode quebrar um bocado 
aquela… livre, e aqui livre não é sem trabalho… é que 
esteja um bocadinho menos preso a essas tarefas mais 
rotineiras… que vá quebrando isso. O próprio J.S., 
quando entra na sala, quebra um bocado essa rotina. E 
portanto… o ambiente é um bocadinho esse.

Há uma espécie de curva de concentração que 
depois é interrompida de forma saudável?
Sim, claramente…

Com a exceção dos e-mails e dessa bateria 
burocrática…
Sim, porque esse é o tipo de trabalho que as pessoas 
têm hoje em dia. É um trabalho que te domina 
um bocadinho, que te prende ali à cadeira, e que 
de alguma forma prende a tua atenção… prende a 
tua… podíamos dizer ‘ah, estamos aqui num sítio 
simpático, e estamos todos aqui numa sala e estamos 
à vontade e escolhemos a música que queremos’… 
pois, mas o telefonema constante prende-nos imenso. 
Estamos mais… condicionados por essa variável que é 
inolvidável.

O que sentes que este ateliê te oferece a nível 
mais material… do ponto de vista técnico, do 
ponto de vista tecnológico… que principais 
recursos identificas no ateliê?
Mas queres que eu os descreva, que os quantifique?

No fundo, que me fales um pouco da relação 
com esses recursos… se para ti é importante a 
biblioteca ou se é relevante para ti, no dia a dia, o 
aparato tecnológico envolvido, com os ipads, por 
exemplo…
Nós sempre tivemos boas condições ali e, portanto, 
nunca precisámos de nada que não tivessemos. E 
aí entram essas coisas todas. Sim, utilizamos… 
talvez cada vez menos a biblioteca, mas utilizamos 
bastante… e o J.S. dá-nos a liberdade… ‘querem 
um livro, comprem’… vamos criando isto à medida 
também do que for necessário. Isto é válido para os 
programas, para tudo… mas também não… porque 
também nunca tivemos propriamente tempo livre em 
excesso, não precisamos de utilizar este tempo livre 
para desenvolver uma determinada valência, uma 
determinada tecnologia… a questão foi-se sempre 
colocando de uma forma relativamente normal. 
À medida que vamos precisando de uma coisa, 
vamos desenvolvendo, e o J.S. também vai dando a 
possibilidade que ela exista ali dentro. Isto é válido 
para… desde os 8 anos em que lá estou… desde o wi-
fi, desde o… mesmo até a possibilidade do iPhone, de 
estares a acompanhar o e-mail e algum tipo de coisas a 
partir de casa…

Deves sentir algumas diferenças, ao longo dos 
últimos anos…
Sim, se pensares consegues, de facto, somar uma série 
de valências. É muito difícil que um ateliê como aquele 
também não esteja um bocadinho sempre à frente de 
nós nessas coisas. ‘gostávamos disto e não temos’… 
sempre tivemos um scanner para cada um… agora 
já não temos porque era até uma coisa um bocado… 
o J.S. tinha essa visão, de um posto de trabalho com 
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um scanner… e ao início usávamos bastante e agora 
usamos cada vez menos… vamos alterando isso com 
alguma naturalidade…

Essa decisão, da utilização (ou não) de 
equipamentos como o scanner é consciente ou é 
evolutiva?
É evolutiva… posso dizer que pode até ter que ver 
com a forma de trabalhar… poderá ter a ver também 
com o tipo de trabalhos que temos… estamos a falar 
de variações com algum espaço temporal grande… é a 
própria evolução das coisas. O J.S. está sempre… até 
porque ele é naturalmente adepto de tecnologia e de 
coisas, está sempre aberto a isso.

Mas ele é adepto?
É, completamente…

Ele não será também acusado de ser low tech, ou 
de ser perdido… nas tecnologias?
Mas isso é outra coisa… tu quereres… conseguires ou 
não utilizar… o J.S., por natureza…

É um early adopter…
É. A fazer força para que se adotem novas formas. 
Depois podes não te adaptares a elas, mas também se 
não testares ou fizeres essa decisão inicial nunca saberás. 
E ele também se adaptará mais facilmente se todos nós 
nos adaptarmos. Desse ponto de vista, ele pode até ter 
mais uma razão para que isto esteja a funcionar para que 
ele possa ir melhorando… ele começa a trabalhar com 
o InDesign depois de dizer muito mal daquilo e depois 
de nós todos trabalharmos. Isto é assim um bocadinho… 
até aí trabalhávamos todos no Quark porque ele também 
trabalhava no Quark… é um exemplo um bocado 
absurdo, mas… é representativo.

A adoção pela tecnologia parte mais de vocês ou 
do próprio J.S.?
As duas coisas. Como também envolve aquisições e 
compras… e dinheiro, parte um bocado do J.S.. Não 
nos passa a nós… quer dizer, quando é preciso um 
computador, alguém se queixa… não passa logo por 
nós sugerirmos. E também nunca nos faltou nada, 
nunca houve essa necessidade… ‘precisávamos aqui do 
wifi e não temos’…

É ele quem sugere, portanto…
Também não convém ficar atrasado em muita coisa 
senão, nunca vais conseguir… depois tens que comprar 
tudo de uma vez… vais comprando, vais evoluindo…

De certo modo já respondeste, mas achas 
que o software que utilizam é adequado às 

vossas funções? Ou sentes dificuldade no 
acompanhamento da evolução tecnológica?
Não, é adequado. Até pela própria natureza do ateliê, 
do trabalho que temos lá dentro, não damos assim 
tanta importância à tecnologia. Se conseguirmos que 
isso seja uma área de trabalho, e que nos dê alguns 
projetos … e se conseguirmos entender essa nova área, 
facilmente resolveremos… depois logo resolveremos 
a questão tecnológica. Foi assim, por exemplo, com os 
ipads, em que fizemos um esforço coletivo razoável… 
fizemos isso mesmo para a animação em vídeo, por 
exemplo… para os sites…

Esse esforço é coletivo ?
É sempre a reboque de determinados projetos, 
portanto… é um bocadinho imprevisível. Mas também 
respeita muito as naturais apetências ou interesses 
de cada um. Será tanto melhor quanto mais fluente 
for este caminho. Também não interessa que alguém 
que não goste seja, de repente, forçado a desenvolver 
determinado… acho que não faz sentido. Mas também 
nunca aconteceu.

E como descreves a tua relação com essa 
evolução tecnológica?
Eu… se calhar hoje sou mais assim do que era. Não 
tenho propriamente um lado inato de ‘sai uma coisa e 
vou comprar a tecnologia… vou ficar a saber’… não 
tenho de todo esse chip… mas se calhar hoje sou um 
bocadinho mais assim.

Também me refiro à tecnologia imaterial… 
software…
Sim, uma coisa está ligada à outra. O J.S. sempre 
fez imenso… criou imensa expectativa em relação 
ao iPad… muito provavelmente muito antes de criar 
algum tipo de dependência com ele. Depois disso, se 
olhar para trás, hoje… dá-me imenso jeito e, lá está… 
conteúdo que eu veja cedo, lá dentro… que me é 
indispensável, por exemplo…

Também de certo modo já evidenciaste que os 
conhecimentos tecnológicos que deténs são 
adequados ao trabalho…
Sim, acho que sim. As pessoas hoje estão relativamente 
bem preparadas, e eu também não fujo à regra. Vejo… 
vou-me adaptando à medida que vejo…

Nunca sentiste um contraste… vi o J.S., num 
episódio, particularmente irritado com uma 
questão tão basilar como um designer trabalhar 
num software e não noutro… nunca sentiste um 
choque muito grande?
Não, acho que não. Acho que nós não… felizmente 
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não passaremos… ou então passaremos por outras… 
uns anos mais à frente, por outro tipo de variações. 
Mas não.

Em relação à disposição dos ambientes de 
trabalho. Tu trabalhas numa zona comum, com 
mais colegas à volta… outros colegas estão 
em salas separadas. Como é que sentes que 
esta realidade física afeta a vossa dinâmica de 
trabalho?
Não afeta … não condiciona, mas… condicionaria 
se estivéssemos todos juntos… eu já trabalhei em 
diferentes… eu já trabalhei, por exemplo, com a S.V., 
no nosso grupo… e falo da S.V. porque, naturalmente, 
as funções dela são diferentes… e isto já está assim há 
muito tempo. Já nem sequer é desta última renovação… 
mas a separação deste tipo de atividades tem outro tipo 
de… telefonemas, e outro tipo de coisas… acho que é 
bom… aqui só… aqui estamos nós noutro tipo de…

Dois habitáculos distintos?
Sim, e a própria S.V. agradece isso, acho eu… para 
ela, para o trabalho dela. A questão do L.A. é um 
bocado mais específica, porque há uma sala à parte… 
se pudéssemos estar todos no mesmo sítio, tanto 
melhor, mas o espaço não dá… não podemos forçar. E 
ele, naturalmente… foi ele próprio que escolheu… a 
questão só se colocaria que ninguém quisesse ir para 
ali… ‘agora temos que meter ali alguém e ninguém 
quer ir’… a separação do J.S. e da S.V.… ao início 
achava que ia ser um bocadinho difícil, por ser um 
espaço mais… mas também não… é a tal coisa. 
Formas ideais… tu podias elencar aqui uma série de 
formas de organização… ‘isto é que era perfeito’… 
se… um bocadinho de descontração também é 
possível… encontrar uma lógica numa aparente 
separação um bocadinho mais óbvia. Se isso também 
dá um bocadinho mais de recolhimento ao J.S. para 
que ele possa estar no seu espaço, possa pensar nas 
suas coisas… eu acho que isso é um ganho.

O sistema permite que vocês trabalhem nos 
computadores uns dos outros, como tenho 
visto… há uma democracia grande a esse nível… 
Sim… damo-nos todos suficientemente bem para que 
não haja problemas. A única coisa que é realmente 
pessoal é o e-mail, se tu tiveres uma utilização pessoal 
do e-mail… de resto, não. Embora estejamos todos em 
rede, às vezes há uma facilidade que surge… As fontes 
estão instaladas, quer dizer… apesar de tudo há uns 
grãozinhos de areia tecnológicos que fazem com que 
não seja assim tão simples… ‘cada um tem o seu sítio, 
ou até em casa, mas tudo funciona’… não funciona. Às 
vezes não funciona.

É comum trabalhares a partir de casa?
Quando é preciso, sim. Quer dizer… quando és 
responsável por determinado projeto, e se isso for 
necessário para que o serviço seja cumprido… 

Mas, tendencialmente, o trabalho é desenvolvido 
no ateliê?
Sim… acho que é onde tu, eventualmente, farás 
melhor trabalho e também é uma forma de reservares 
o tempo que estás em casa para outras coisas. Senão, 
às tantas… uma coisa é acompanhares em casa outra 
coisa é estares a trabalhar em casa. Eu separo bastante 
as duas coisas. Poder está lá, em casa, é uma coisa 
e eu acho que é vantajoso. Permite-te antecipar o 
dia seguinte ou até acompanhar alguns assuntos… 
outra coisa é quando estás mesmo a trabalhar. E aí há 
toda uma relação de conforto que tu tens com o teu 
computador, com a tua cadeira, com o tamanho do 
ecrã… com tudo que não é fácil reconstruíres noutro 
lado qualquer. Mas isso sou eu, outras pessoas poderão 
não dar tanta… 

Que modificações farias ao ateliê? Ao espaço, 
às rotinas… Há algo no teu quotidiano que aches 
que gostasses de mudar? 
Não sei se chamar-lhe mudanças é um bocado pesado 
ou exagerado… há coisas no dia a dia que eu gostava 
de dominar melhor… estar menos dependente do 
e-mail e dos envios e reenvios de correções … acho 
que isso será comum a todos… como é que isso se 
resolve? Eu também não sei muito bem… há alguma 
coisa de teletrabalho que me agrada imenso… esta 
coisa de termos de nos deslocar todos os dias de 
manhã, termos que nos levantar à mesma hora… 
aproveitando alguma flexibilidade que por vezes o 
J.S. dá, às vezes até podia tornar a coisa mais fluente. 
Mas… são assim uma espécie de preocupações e de 
ideias que tenho… não tenho assim nada muito… 

Como caracterizas os clientes do ateliê? Lidas 
bastante com eles…
Sim, lidamos todos… o cliente do ateliê, diria que tem 
algum… que tem um conhecimento razoável do nosso 
trabalho. É como se já tivesse uma identificação muito 
razoável com aquilo que nós fazemos, portanto… temos 
alguma… gozamos de alguma liberdade para trabalhar 
no início. O que não é assim tão irrelevante quanto 
isso, porque não precisas de entrar a provar tudo, não 
precisas sequer de um batalhão comercial logo à cabeça 
a relembrar que nós fizemos isto e isto e aquilo…

É um cliente que já vos conhece, portanto…
Sim, eu diria que sim. Até porque somos… às 
vezes os trabalhos acabam, mas raramente fomos 
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‘despedidos’… as relações vão continuando. Hoje 
trabalhaste com cinco pessoas num determinado 
sítio… essas cinco já não estão lá e foram para 
outros lados… é uma rede de pessoas que também 
vai continuando a trabalhar connosco… como 
nós também fazemos com colaboradores nossos, 
por exemplo… portanto, de alguma forma, é um 
cliente que confia, se quisermos aqui encontrar uma 
tendência no trabalho… é um cliente que confia no 
nosso trabalho.

É um cliente também desperto para a 
comunicação visual ou sentes que tens 
que mostrar provas do teu valor enquanto 
profissional?
Sim… daí também, provavelmente, pela natureza dos 
clientes com quem trabalhamos… é uma área mais 
cultural… são pessoas que… às vezes nem sempre 
pelas melhores razões, mas discutem as soluções, 
as opções, as outras possibilidades… aí, é-te exigida 
alguma ginástica… quando não há discussão nós, 
às vezes, até desconfiamos da própria solução… ‘se 
calhar isto não estava muito bem’… 

Fazem esse exercício de reflexão?
Sim, porque às vezes apanhamos gente que não 
discute. Eu, pelo menos, desconfio um bocado disso… 
de alguma ausência de opinião… portanto, até por 
serem da área de trabalho onde estamos, é gente que 
gosta de… e, se calhar, gosta é a melhor palavra… 
gosta de opinar, também, de discutir, de achar que 
sabe… às vezes não pelas melhores razões… 

E como é que respondes a isso? Já não vives de 
outra forma…?
Sim, lá está… disse isso um bocado ao início. A partir 
do momento em que nós fomos moldados nesta rotina, 
também já não a questiono. Sei que algumas das 
valências que fomos adquirindo foram ganhas com este 
tipo de processos, onde és obrigado a discutir, onde és 
tu que tens que fazer essa discussão… portanto, tu teres 
que… o teu trabalho ser aprovado por ti… o teres que 
fazer uma segunda versão, uma segunda proposta, é 
responsabilidade tua… porque não conseguiste aprovar 
à primeira, ou não fizeste tudo bem… todas estas coisas 
são coisas diretas … consequências diretas que tu vês do 
teu dia a dia. O teu menor desempenho nestas coisas tem 
uma consequência concreta. A segunda proposta é uma 
coisa recorrente porque sai-te … do pelo … teres que 
fazer uma segunda coisa… custa sempre.

Isso acontece ainda ou, tendencialmente, 
acontecia-te mais no início?
É normal. Acho que… quando o trabalho é rejeitado 

é porque, provavelmente, não estava bem. Um melhor 
trabalho tem sempre melhores condições de ser 
aprovado à primeira. Se acontecia mais vezes e agora 
acontece menos é porque as pessoas estão mais… o 
ateliê está mais capaz de fazer melhores propostas à 
primeira hipótese. Mas não acho que aconteça nem 
muito mais nem muito menos.

Não há uma culpabilização sobre os clientes, por 
não compreenderem o que fazem…?
Às vezes, há… também não digo que o cliente, às 
vezes, não tenha rejeitado uma boa proposta… também 
já aconteceu…

Mas não será tão frequente…
Acho que é melhor… o oposto é o melhor ponto 
de partida. É tu achares que um melhor trabalho 
tem sempre melhores condições de ser aprovado, 
portanto… se não foi, ou intrinsecamente o trabalho 
não estava bom, ou não foi bem apresentado, ou 
não foste tu capaz de… ‘ok, isto era uma coisa um 
bocado imprevista, devias ter apresentado outro 
tipo de desmultiplicações’… às vezes partimos 
do princípio… nós fazemos uma coisa e estamos 
a imaginar uma série de possibilidades, mas do 
outro lado pode não estar uma pessoa com a mesma 
capacidade de abstração em relação àquilo que está 
a ver. Portanto, só isso… seres capaz de sair da tua 
cabeça e de fazeres essa demonstração que era muito 
mais fundamental…

Que tipo de agentes vais encontrando? Se 
tivesses que explicar a alguém que nunca 
teve contacto com a profissão, quem dirias 
que podemos encontrar num projeto ? 
Fornecedores…
Tudo isso…Todas essas pessoas… com a natureza 
do trabalho que nós temos, que às vezes é 
complexo… podemos estar a falar de um livro, de 
uma produção gráfica, de uma exposição… o teu dia 
a dia de contacto pode ser com tudo. Fornecedores, 
colaboradores, clientes, influenciadores… 
especificamente, no trabalho do Teatro (S. Luiz)… 
obriga-te a uma série de… ainda que aquilo seja 
um teatro residente, depois tens coprodutores que 
trabalham lá dentro. Cada peça é um novo cliente, 
entre aspas. É um cliente dentro de outro cliente. 
Nenhum destes clientes paga. Quem paga é a EGEAC. 
Mas eles todos influenciam e opinam. Portanto, tudo 
isto, já dá uma variedade de influenciadores enorme, 
que te obrigam, normalmente, a perceberes e a 
antecipar o que é que vale a opinião de cada um, o 
que é que implica tu aceitares este tipo de inputs que 
eles dão…
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Sentes que tentam influenciar muito o projeto ?
Sim… eu estou a chamar influenciadores a todas as 
pessoas que são intervenientes. Pode ser o teu colega 
do lado, o cliente, o amigo do cliente, o cliente do 
cliente… essa interação produz um determinado tipo 
de informação que tu tens de saber filtrar, controlar, 
dominar… diria que os dois extremos não servem: não 
podes rejeitar tudo e não podes aproveitar tudo. Tens 
que ir filtrando. E desse filtro depende a qualidade 
do trabalho que vais fazer. A qualidade e o próprio 
desenvolvimento que tu fazes dele.

Que importância dás às relações que vais 
construindo com essas pessoas? Tentas alimentar 
isso…?
A um nível profissional, claramente… tens que contar 
com elas. Não podes dizer ‘estes tipos não servem 
para… não quero ouvir a opinião deles e não estou 
interessado em ouvir o que eles dizem, ou em ouvir 
aquilo que eles possam influenciar’… não podes ter 
uma posição dessas, até porque o primeiro a ser posto 
à margem eras logo tu. A nível profissional, sim. 
Tens que gerir isso muito bem. Perceberes o que é 
que deves aproveitar, rejeitar… tudo isso faz parte do 
teu trabalho. A nível pessoal já é outra coisa. Podes 
desenvolver relações pessoais extratrabalho que, de 
alguma forma, complementar a relação profissional, 
mas isso já é outra…

Isso é colateral e não importa, ou também é 
decisivo para o trabalho? Esse tipo de fomento 
das relações pode…
Obviamente, altera… mas não é num lado 
interesseiro… ‘vou-me dar bem com aquele tipo 
porque isso me dá melhores possibilidades daquele 
trabalho A ou B continuar ou ter maior taxa de 
sucesso’… não é nesse ponto de vista interesseiro, 
mas todas as tuas relações… todas essas decisões 
sobre as tuas relações influenciam. Isto é dinâmico… 
e podias resumir com a tal simpatia… simpatia com 
os intervenientes. Podias resumir nessa qualidade. 
Seres capaz de interagir com toda a gente sem que 
sejas um problema, ou um obstáculo, e conseguires 
retirar de todos um… às vezes, um bom resumo. Não 
tendo o ateliê qualquer estrutura de contacto, é em ti 
que reside essa capacidade. És responsável por isso… 
‘cinco trabalhos não correram bem, vamos ver porque 
é que eles não correram bem’… não fazemos esse 
exercício. Aliás, isso é impossível de fazer. No meio 
estes que não correram bem podem estar até algumas 
questões pessoais, de relações, de coisas… mas 
dificilmente isso surge assim como a razão porque 
aquilo correu bem ou correu mal.

Incompatibilizações, por exemplo?
Podia ser, uma incompatibilização… isso já chegava 
a ser uma situação muito visível… mas às vezes há… 
por nuances…

Vês diferenças em trabalhar com clientes do 
setor público e clientes do setor privado?
Não.

Nem, eventualmente, nos processos de decisão?
Não. Acho que não. A tendência é responder que sim, 
mas eu acho que há determinados padrões de decisão, 
por exemplo, que eu acho que não são bons, mas 
existem às vezes no público e às vezes no privado. Há 
coisas públicas com uma lógica um bocadinho mais do 
privado… isso depende das pessoas que lá estão e… é 
um bocadinho básico dizer que isso reside na diferença 
entre público e privado. Poderás dizer que há coisas que 
se repetem mais… quando muito, há coisas, determinado 
tipos de métodos, que se tendem mais a repetir no 
público. Mas não… basta as pessoas certas, nos lugares 
certos e isso já… que desapareçam…

Não é estanque…
Não é o público que carrega essa… essa condição, de 
todo… 

Que diferenças sentes que existem entre os 
processos do ateliê com clientes novos e os 
processos de clientes que têm já uma relação 
sólida com o ateliê? O que difere?
Há diferenças, mas… há diferenças porque, há partida, 
com um cliente com quem já trabalhas, há essa tal 
apresentação do ateliê e da forma de trabalhar que 
já não acontece. Se ele continua a trabalhar é porque 
isso está a correr bem e, portanto, de alguma forma, 
esse processo é mais acelerado. Mas, do outro lado, 
estar uma relação que não existe, então aí… para além 
de não ter sido assim muito comum… aquilo que 
eu dizia… mesmo trabalhos novos, vêm sempre de 
alguma link, ou alguma relação… essa situação em 
abstrato não é uma situação em abstrato. Não é difícil 
que aconteça, mas… quando acontece, nós redobramos 
a atenção e pomos as tropas todas nos sítios certos… 

Há uma espécie de operação de charme…
Pois, para que a coisa possa… não podemos descurar 
tanto a apresentação, a organização… porque, naquele 
caso, temos uma primeira oportunidade para causar boa 
impressão, no fundo. Acho que isso é, um bocado, que 
domina a rotina a toda a gente… embora, pela lógica do 
trabalho do ateliê, esse mesmo… esse novo projeto, tem 
sempre um link qualquer… alguém que nos apresentou, 
alguém que já trabalhou connosco ou alguém que viu 
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um trabalho… e, aliás, quando isso não acontece, nós 
tentamos perceber se isso não aconteceu. Às vezes 
tu não percebes porque é que alguém te contacta e tu 
depois percebes de onde é que veio essa ligação.

Vi clientes entrarem no ateliê com um ar muito 
‘esperançado’ sobre o que o ateliê lhes podia 
proporcionar… No início de uma colaboração, a 
aura do ateliê será diferente…
Trabalhamos para isso, no fundo… se em determinado 
clientes temos uma aura que não tínhamos, 
trabalhamos para ela… batalhamos… aí há um 
misto de simpatia com qualidade de trabalho e 
disponibilidade, de tudo… portanto, se ela não existe, 
tu tens que… ou quando é uma relação completamente 
branca tu tens que trabalhar para que ela comece 
a existir, no fundo… respondi à tua pergunta? No 
fundo… se é isto que nos diferencia, até pela ausência 
de determinadas funções comerciais… de gente a 
apoiar, noutros lados… se é isto que nos diferencia, 
então temos que forçar um bocadinho esse lado. Não 
podemos querer resolver tudo por e-mail. Dificilmente 
o ateliê mostra a sua mais valia se a relação for seca e 
por telefone, ou por e-mail.

Intermediada por uma série de etapas?
As pessoas gostam de entrar ali. Mesmo os clientes… 
se nós não os mandarmos embora, eles ficam à tarde… 
com wi-fi e tudo, portanto… estão à vontade…

Há esse espírito…
Há. Até pelos espaços de trabalho naturais, em 
design… no cliente, normalmente, aquilo é mais…  
aquele espaço é mais interessante do que o local de 
trabalho dele. Tende a extender-se ali um bocadinho e é 
natural a interação por causa disso… 

Vi uma série de pessoas que vão para ali 
trabalhar e que não são propriamente 
colaboradores associados da empresa…
Isso tem essa ala… primeiro, porque nós deixamos, 
mas… a partir do momento em que nós trabalhamos 
com imenso colaboradores… e isso, no início do ateliê, 
acontecia bastante mais… havia sempre computadores 
livres para alguém que esteja a escrever um texto, 
editar uma revista, fazer uma revisão… ou umas 
correções. Pela natureza do próprio trabalho que nós 
fazemos, isso era fomentado e isso, para nós, não é um 
problema. Se puder ser uma vantagem… se se puderem 
encaixar ali num espacinho que esteja livre, muito 
bem. Por nós, perfeito.

Há uma prática de coworking, de certo modo?
Sim, sim…

(A entrevista termina aqui mas opto, com 
autorização do entrevistado, por continuar a 
gravação)

(Sobre o processo de gravação da própria 
entrevista)
[…]De uma forma empírica, se me tivesses a 
tirar informação de forma um pouco mais solta, 
conseguirias coisas até mais espontâneas, mas eu 
percebo esta linha[…] neste esquema, normalmente 
nós…

(sobre tecnologia no ateliê)
[…] Por exemplo, em relação à tecnologia… […] eu 
fui um bocado ligeiro na questão dos iPads […] O J.S. 
andava doido com os iPads… e, às tantas, quando fui 
num fim de semana a Madrid, disse-lhe ‘eu trago-te 
de lá os iPads’… eu vim de lá com 4 iPad… eu fui… 
tinham aberto uma loja, num centro comercial, a 40 
km de Madrid e eu fui lá… comprei 4 ipads… ou 
dois e depois fui a outra loja comprar outros dois… 
uma coisa assim. Vim de lá… sofri imenso, aqueles 
dias todos com os iPads no quarto… e depois voltei 
[…] O J.S. pressiona mesmo bastante… se calhar já 
te contei, mas o J.S. tem um episódio por causa de 
um computador… aquele, o blue(?)… quando o Steve 
Jobs se lançou com o NEXT… ele gastava dinheiro 
naquilo porque tem aquele trauma de ficar para trás… 
este iPhone que eu tenho foi o J.S. que comprou para 
ele, naquela febre de comprar o iPhone e depois… 
não se conseguiu adaptar porque era pequeno e não 
sei quê. Estava dentro da caixa e eu ‘mas tu não usas 
isto?!’… e ele pegou na caixa e disse ‘toma, usa-o 
tu’. Passado pouco tempo vieram mais iphones para 
toda a gente, mas foi assim… […] ele chegou a ter 
em casa dois computadores, duas impressoras… dois 
postos de trabalho… quando um se estragava, mudava 
para o outro […] isto é sinónimo de negócio, numa 
determinada época. Não era particular do J.S., eu 
acho… nos anos 80, 90… dava para fazer estas coisas. 
Hoje, naturalmente, tu não pensas assim. Mesmo com 
a penetração dos iPhones no dia a dia das pessoas… 
as pessoas estão em crise, mas pelo menos que seja 
com um iPhone no bolso, para publicar no facebook. 
Já é um esforço que tu fazes… não é uma coisa que 
faças assim naturalmente… e depois o J.S. vai lidando 
com esta…até este gosto que ele tem de trabalhar com 
gente mais nova é, para ele próprio… ele não quer 
ser o [Designer]… que foi atropelado pelo tempo. O 
J.S. tem perfeita noção disso. E é, de facto, uma lição 
terrível que qualquer um… mas não é de design. O J.S. 
é bastante mais novo do que muita gente com muito 
menos idade do que ele.
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(sobre os programas de software)
[…] quando falamos só de programas, de software, 
uma… nem é questão, mas quando falas do próprio 
hardware também… tu obrigaste-te a desenvolver 
um determinado dia a dia com o ipad… o J.S. adora 
chegar às apresentações que faz, chega lá, e liga 
aquilo imediatamente… ele está sempre a dizer isto. 
E eu percebo que ele diga isto, porque ele trazia o 
computador e a pen… depois a pen não funcionava e 
depois ele também não percebe nada daquilo, alguém 
tinha que vir da assistência para pôr isto a funcionar… 
e ele gosta desse lado. Que a coisa… que é uma única 
coisa. Ele tem imensas apresentações ali dentro e tem-
se… tenho posto lá. Alguém lhe pôs lá um programa e 
ele depois… pode não ser da melhor maneira, mas ele 
organiza-se.

(sobre o facto do J.S. ser, em certa medida, um 
performer)
[…] é um combate, também, que ele faz, que tem esse 
significado… mas é um combate à própria passagem 
do tempo. Mesmo aquela tendência que ele tem 
para continuar a trabalhar… ele podia estar […]… 
eu podia dizer ‘para isto funcionar, o J.S. não faz 
mais nada’. Não faz. Só ajuda. Mas isto sem ele… 
qualquer gajo que faz a organização do trabalho, via 
logo isso… ‘aquele gajo tem um custo de hora mais 
alto, não pode perder um dia a fazer uma paginação. 
Acabou. Não fazes mais’. Por mim, aquilo que fica 
desta pessoa, que é impossibilitada de fazer isto, não é 
melhor, ou não vale mais, do que os 50% disponíveis 
da primeira… nós já experimentámos isto, já… o J.S. 
é um tipo muito emotivo. Se está mal disposto, está 
mal disposto. Se for preciso mandar com o telefone… 
eu já assisti no ateliê… se for preciso mandar com o 
telefone em direção à parede, manda. E portanto… 
ainda que aquilo seja uma assinatura completamente 
coletiva, e eu sou o primeiro a dizê-lo, sou o primeiro 
a reconhecê-lo, o J.S. sentir-se-á tão mais feliz quanto 
mais capazes e felizes forem os seus designers. Não 
tem nada uma lógica de ‘estes gajos são os meus 
trabalhadores… vou-lhes pagar mal… estão aqui 
porque precisam’… não. O J.S. tem a perfeita noção 
de que a soma daquilo tudo será tanto melhor quanto 
melhor forem as partes que lá estiverem. Não há uma 
liderança opressiva ou repressora sobre determinados 
tipos de coisas, que é o mais comum nas direções 
criativas que há por aí. Eu conheço amigos… em 
alguns casos, até. Isto para chegar já não sei onde…

Na emotividade… e no custo-hora…
Eu acho que é claríssimo e já o fomos experimentando, 
de alguma forma… nunca experimentámos perder um 
trabalho, mas… nunca fizemos isto, mas pontualmente 

eu vou percebendo os momentos em que ele não 
consegue trabalhar e o que é que acontece… são 
oito anos, já vi muita coisa. E eu prefiro o J.S. que… 
até porque acho que é humanamente impossível tu 
acompanhares 20 projetos ao mesmo tempo… eu 
posso-te dizer: ‘aquele gajo é muita bom’… e ele para 
me safar o trabalho eu digo-lhe ‘dá-me a tua opinião 
sobre isto’… das duas, uma: ou ele diz ‘isso está muito 
bom, segue para a frente’ ou ‘isso está muito mau’… 
e então eu vou ter, eu próprio, que emergir de dentro 
desta coisa […] a história do que o J.S. viu mas não 
viu é fruto disto… não é… à parte de uma qualidade 
ou tendência que ele tem para cheirar alguma coisa 
que esteja bem e para o descansar e ‘agora faz tu’… 
mas a impossibilidade dele acompanhar o teu… faz 
com que despreze meia dúzia de fatores. Questões 
de pormenor… ele parte, naturalmente, do princípio 
de confiar nas pessoas. E, às vezes, aquilo não está 
tão bem quanto parecia… é o encanto da forma, às 
vezes também acontece. A imagem, tudo isso… dar 
uma abordagem correta, mas… há determinados 
pormenores que não estão bem… como solicitamos 
tanto a opinião dele, às vezes ela é um bocadinho… 
é pouco cuidada. Mas eu sei, por várias experiências 
que já vivi ali, que o J.S. mais bem disposto… o que 
lhe quiseres chamar… mais, também melhor com ele, 
também a trabalhar, é melhor… aquilo que sobra é 
melhor do que uma lógica de custo-hora, uma coisa 
que funcione em função dos orçamentos… ‘queres 
trabalhar com o J.S., custa X, queres trabalhar com 
A ou B custa outro X’. Há malta que faz orçamentos 
assim. Nós não fazemos isso. O cliente, se trabalhar só 
com o designer A ou B, o melhor é que nem perceba 
que o J.S. esteja ou não presente ou que estava a pagar 
o preço de um e então… isso não existe. É uma lógica 
de orçamentação básica para qualquer negócio. […] 
Essa parte que sobra do J.S. é melhor.

(Sobre o próprio J.S. fazer partes do trabalho 
ditas menores)
[…] É exatamente isso que eu dizia ao início… como 
é que as pessoas veem o ateliê? Há aqui uma escala 
intermédia, que eu não sei se há muitos mais casos, 
com a nossa realidade, no nosso mercado… em que tu 
sabes que não tens uma escala totalmente controladora, 
em que tudo aquilo que fazes tem o teu dedo, a tua 
linguagem… modelo R2, se quiseres… daquilo que 
eu, mais ou menos, conheço… ou tu admites crescer 
mais um bocado… tens claramente presente que isto 
não é vender chouriços… isto não é um hipermercado. 
Estás aqui num meio termo. Onde até és uma entidade 
contratante, porque é muito giro dizer… isto está cheio 
de ateliês autorais, mas esses ateliês não contratavam 
ninguém… não são entidades contratadoras. Os R2 
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contratam meia dúzia de apoios, mas não são… eu 
soube disso quando sugeri à R.M. para ir para lá… 
e ela ‘pois, mas eu para lá também já não vou’… 
pensei ‘pois, parvo… como é óbvio’… e disse logo 
‘tens toda a razão’… esta escala intermédia, tu sabes 
que vais cometer alguns erros. Não vais conseguir 
controlar tudo. Há uma qualidade média dos trabalhos 
que tenderá a ser… tentarás que seja média/elevada, 
o melhor que seja… mas tens altos e baixos. É esta 
fronteira que o ateliê tenta manter. Para fazer trabalho à 
escala que nós fazemos… 
[…] a questão em causa, sejam os R2, o Pedro Falcão, 
o que tu quiseres… todas elas. Se calhar, o que melhor 
prepara essas mudanças na tua escala, a tua forma de 
trabalhar… a tal simpatia, tudo isso, põe-te mais a 
salvo dessas coisas […] A Colecao D vem recuperar 
isso, um bocadinho, ao J.S., esse reconhecimento do 
ateliê… embora não tendo um trabalho tão afinado  
quanto o Pedro Falcão, ou os R2, ou o que quer que 
seja, tem uma mais-valia, até por estar aqui num 
meio-termo, onde já consegues oferecer uns serviços 
um bocadinho mais amplos e clientes um bocadinho 
maiores, mas que os fazes com uma qualidade muito 
razoável. Acho que a colecao D nos está a trazer 
isso, também. Porque se tu olhares com olharzinho 
de designer, do grafismo, e da qualidade gráfica das 
coisas, tu achas sempre que o trabalho do J.S., ou 
o nosso trabalho, é sempre um bocadinho… uns 
furos abaixo dos R2 ou do Pedro Falcão, quando na 
realidade são pressupostos diferentes
[…] O ateliê do Pedro Falcão… o Pedro Falcão. Não 
era por acaso que eu estava a dizer que essa obsessão, 
esse controlo… a definição de que esse controlo é uma 
das coisas fundamentais… não era por acaso que eu 
estava a dizer que essas instituições não contratam.

Contratar significa delegar…
Exatamente … é tu admitires que… o J.S. […] só 
contrata miúdos… o quê? Ele vai contratar e depois vai 
estar por baixo… ‘ninguém envia uma arte final sem 
passar por mim’? […] Tu sabes que o filtro aumentou. 
Amplias, tens possibilidades de fazer outras coisas. 
Aquela lógica de revista que o J.S. tem… ‘a próxima 
semana sai melhor… a próxima semana sai melhor’… 
essa fronteira de que ‘olha, este é o objeto e ficou para 
a história… já não tens um segundo para melhorar’… 
é a tal que ele, provavelmente, lida pior, porque para 
ele há sempre… qualquer altura é a melhor altura para 
melhorar o trabalho. Mas há trabalhos que não têm 
esse segundo momento…

[FIM ENTREVISTA]

Lisboa, 08 novembro de 2012
(A Entrevista decorre no ateliê)

S.V., vamos começar pela relação que tu tens com 
o J.S.. Como é que tu descreves a relação que tu 
tens com ele? 
Para mim… A relação que eu tenho… é o meu chefe, 
é o dono da empresa. É ele que no fundo tem a palavra 
final. Mas também é uma pessoa… o que eu sinto é 
que é uma pessoa que sabe ouvir… Em determinadas 
situações. Há alturas que não… não acontece. Mas é 
uma pessoa que sabe ouvir e sabe perceber que falhou, 
ou que errou, e tenta numa próxima vez corrigir. Para 
além disso, é… é bastante humano. Isso são tudo… 
elementos que eu gosto nele… ou seja, gosto. Gosto 
dele como pessoa e isso facilita. 

Mas entendes que é uma relação intimista, 
ou pessoal, ou entendes que acaba por 
haver equilíbrio por aquilo que é uma relação 
profissional e aquilo que é uma relação afetiva, 
de amizade de trabalho? Entendes que é mais 
próxima?
Nós, fora do ateliê, não temos qualquer tipo de 
relacionamento. Enquanto estamos aqui… sim, é 
capaz de ser um bocadinho intimista. Temos uma 
proximidade, e podemos falar de determinados 
assuntos facilmente. Portanto, sim.

De que forma é que o trabalho reflete a 
identidade dele? Portanto… No trabalho que 
vocês produzem aqui no ateliê, de que forma vês 
um vínculo à identidade do J.S.?
Isso é… dá para ver. Se olhares para determinados 
trabalhos, tu vês que é dele… É o resultado do gosto 
dele e da forma de estar na vida, também… Ele gosta do 
lado espetacular, mas tem momentos de sobriedade… e 
ele consegue complementar isso muito bem…

Consegues ver isso, então? 
Sim, absolutamente.

Consegues especificar essas situações?
Sim, por exemplo… Tu não viste a proposta do 
Terreiro do Paço?

Não…
São uns tapumes à volta da Estátua de D. José e… 
e conta a História toda… a razão por que foi feita a 
estátua e… os materiais que foram utilizados, a forma 
como a Estátua foi trazida de Santa Apolónia para 
o Terreiro do Paço, portanto toda a parte histórica. 
E ali… mal tu chegas… e vês a parte da frente, 
quando vens da Rua Augusta, vês um BROUUUM 
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enorme… (risos) Isso… no fundo… é J.S.. Depois há 
o lado histórico, que ele preza muito, e que também 
é J.S.… Portanto… toda a informação que lá está 
é uma informação credível, que foi o resultado de 
uma pesquisa… Tem muita atenção com a parte 
da escR.M., a parte da tradução… Portanto… Ele 
depois vai a pormenores que esta dualidade… acaba 
por fazer com que o resultado fique muito bom, não 
é? Uma coisa é… imagina… se tu tens uma parte 
histórica sobre a questão da Estátua… e pode ser 
monótona… pode ser uma informação que tu acabas 
por… lês, mas nem sequer… desinteressante. O 
complementar dessas duas partes, ele sabe fazer 
muito bem. E na Adufe isso também acontece. 
Acho que há ali dois lados: o lado da informação e 
o outro lado da espetacularidade das imagens, que te 
mostra… 

No teu dia a dia isso é comum, ou há momentos 
em que ele acaba por… de certa forma, se 
evadir um bocadinho do ateliê… Ou seja, em 
relação a eles (designers), como é que essa 
espetacularidade e o respeito pela história 
passam para o trabalho?
Tal como todos nós, temos dias, não é? E há momentos 
na nossa vida que estamos um bocadinho mais 
comunicativos e outros não tanto, outros temos mais 
vontade de fazer um determinado tipo de trabalho… 
há alturas em que ele está muito mais comunicativo 
com a equipa e com sede em que isso aconteça, e há 
outros momentos em que acaba por fazer o trabalho 
que tem nas mãos e acaba por não se preocupar muito 
com isso… E nisso eu sinto o J.S.… Há semanas que 
está cheio de vontade… (risos)… de mudar o mundo, 
e outras vezes em que sinto que ele está muito mais 
introspetivo e se isola… E faz os posts do Almanaque, 
e está ali de volta dos livros…

E isso, no teu dia a dia, marca? Ou seja… O que 
é que preferes? Preferes essa efusividade ou 
esses momentos de isolamento também te 
ajudam a comunicar com a equipa?
No fundo, o que eu sinto é que não pode ser muitos 
dias seguidos sem haver essa relação dele com a 
equipa… Sinto que a equipa também vive disso, de 
uma certa proximidade… mas também é bom que ele 
se isole e deixe a equipa trabalhar… Antes da compra 
deste espaço, ele estava entre a E.G. e a S.P.… e dada 
a diferença de comportamentos e de maneiras de 
estar… (risos)… Ele perturbava bastante a equipa, 
porque ele fala muito…! (risos)… E nós achávamos 
um piadão… porque houve uma altura que ele não 
tinha sequer mesa… depois achámos que ele tinha 
que ter mesa… Ele prescindiu da mesa dele para que 

um designer ficasse lá, mas depois voltou a ter mesa 
e… nós achávamos giríssimo isso porque no fundo 
era a pessoa que mais criava confusão e falatório 
ali… (risos)

E era o chefe…
E era o chefe, não é? É muito particular… agora… Em 
relação à nossa passagem para aqui, ainda não consigo 
avaliar se é positiva ou negativa… Há alturas em que 
me apetece pegar nas minhas coisinhas e mudar-me 
para aquele lado, porque estou mais próxima, porque 
estou farta de andar a passar… A minha ideia era 
abrir aí a parede, porque acabava por ser muito mais 
funcional… O problema é que são dois proprietários 
e isso não é legal… Mas eu acredito se falássemos 
com o senhorio… Ainda está em avaliação. Andamos 
ali… abrimos a parede, ou não abrimos… mas não é 
legal. Não pode abrir uma passagem quando são dois 
proprietários. Este espaço é nosso, o outro lado não 
é. E para mim seria muito mais prático, porque estou 
sempre… por outro lado (risos), tenho momentos aqui 
em que consigo trabalhar concentrada, posso fazer as 
contas… as faturações … toda a parte contabilística da 
empresa, com mais tranquilidade e mais concentrada 
do que estando daquele lado… 

Vou desmultiplicar esta próxima pergunta em 
três: Essas características que tu identificas no 
J.S. são características que tu identificas num 
líder ideal de um ateliê?
(J.S. entra na sala)… Não posso falar com a presença 
dele aqui… (risos) Bom dia…
Podias repetir a pergunta?

… se as características que identificaste no J.S., 
e que não vamos repetir para o J.S. não ouvir 
(risos), se são…
J.S. — Espera aí… Vou ter que sair… (risos)

… se são as características ideias para um líder 
de um ateliê. Ou o que é que tu acharias que são 
as características ideiais…
J.S. — Não são as minhas, de certeza… (risos)
S.V. — Acho que o J.S. não vai querer ouvir… (risos)

(no outro lado da sala, quase em surdina…)
J.S. — VIVA!… 

… o que acontece em relação ao J.S. é que ele tem um 
carisma muito grande… nisso ele está em vantagem. 
É uma pessoa carismática… as pessoas gostam de 
ouvir… tem um lado humano… Por outro lado, há 
ali lados de dispersão que não… não são bons para o 
negócio. Ele funciona muito por gostos… Ou gosta, ou 
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não gosta. Quando não gosta o trabalho corre mal… 
porque ele não liga aos pormenores, não quer saber… e 
isso é uma desvantagem dele. 

Para o negócio ou para o trabalho?
Para o negócio… para o negócio em si, para a empresa. 
Se ele pudesse ser um bocadinho mais… linear… no 
fundo mais… menos emotivo em relação aos trabalhos, 
se calhar perdia alguma qualidade em relação a alguns, 
mas aumentava em relação a outros… acabava por 
conseguir olhar de fora… não tão dentro…

Então achas que um líder deve ter essa 
capacidade de se ausentar?
Sim… Acho que sim. Deve ter essa capacidade de 
olhar de fora e ver… E… no caso dele isso não 
acontece.  
 Tu… Nessas particularidades da identidade dele, 
tu vês uma filosofia para o trabalho do ateliê… 
A identidade dele é a filosofia para o ateliê? Ou 
achas que poderia haver espaço para outro tipo 
de ideias para o trabalho?

Isto é uma opinião muito pessoal minha, mas eu acho 
que sim… poderia haver… Mas isso tem a ver com 
a filosofia de cada pessoa, não dele. O que eu sinto 
é que este ateliê, se não tiver cá o J.S.… É um ateliê 
de autor… Se eventualmente acontecer alguma coisa 
ao J.S. que o impeça de estar aqui, sinto que… é uma 
empresa que se dissolve. Pode até tentar-se manter… 
a empresa… mas passado uns meses, um ano… 
dissolve-se. Por essa questão mesmo… é que a filosofia 
do J.S. é que predomina aqui. E não vejo pessoas aqui 
com o mesmo tipo de filosofia, compreendes? Que 
possam dar continuidade… Se houvesse uma pessoa 
com a mesma forma de estar… Mas isso é muito… 
Não é viável, isso não existe.

E por exemplo… Sendo um lado tão autoral, tão 
demarcado na personalidade dele… como é que 
tu, e eu vejo isso acontecer, como é que tu fazes 
a ponte entre o J.S. e os criativos? Como é que é 
a relação entre eles?
Existem vários tipos de criativos dentro do ateliê, como 
pudeste verificar… Eu acho que no caso do R.B., que 
é assim a pessoa… o mais antigo, que já está na fase 
sénior… ele está a tentar criar a própria… o que eu 
sinto é que ele está a criar a própria linha dele, não 
é? Os restantes criativos, para mim facilmente… eu 
acho… poderiam entrar e trabalhar noutra empresa, 
com outro conjunto de valores… portanto, eu no 
fundo demarco aqui essas duas… é o R.B. e o resto. 
Absolutamente.

Com o J.S.?
Sim.

E a tua relação com eles, como é que é?
A minha relação com eles?… ergh… Eu estou bem 
em relação a eles… Gosto de cada um deles… Todos 
são diferentes… E é giro observar no dia a dia… já 
os conheço desde que entraram aqui… Só o R.B. é 
que estava cá quando eu entrei… Tinha acabado de 
chegar, também… Éramos os dois recém-chegados… 
E vejo-os a crescer, a ter uma outra idade, a passar dos 
20 para os 30… E a relação que eu tenho com eles é 
de mamã… (risos)… Gosto… gosto que eles estejam 
bem, porque no fundo eles são a matéria-prima aqui 
no ateliê… e eu encaro… o meu papel aqui no ateliê é 
tomar conta deles…

És uma espécie de fomentadora do bem-estar?
… do bem-estar. Só isso. Não gosto de dar opiniões 
porque não tenho qualquer formação na área em 
relação… como é que o trabalho está, ou como é que o 
trabalho está a avançar. Gosto de sentir é que a pessoa 
esteja bem enquanto está a fazer o trabalho… Que 
esteja motivada… Esse foi o papel que eu encaixei 
para mim desde o início… e que continua até agora.

E estás confortável nesse papel?
Perfeitamente confortável. Porque também tem que ver 
com a minha área… Eu sou assistente de direção. Eu 
sou assistente. Eu assisto. Já… anteriormente já tinha 
trabalho dentro da área… a trabalhar com criativos… 
no caso um músico… E que foram 3 anos… e os 
músicos são pessoas muito especiais… portanto, 
eu consigo perceber como é que é o processo de 
criação… Consigo compreender, eu não sou. Não sou 
nada criativa… tenho uma formação militar… chegar, 
cumprir… Mas depois também tenho o meu lado que 
é de… quando me empenho em relação a uma coisa 
gosto que as coisas estejam bem.

Mas… Por exemplo: lidar com o J.S., que é o teu 
chefe… lidar com os criativos, que não são teu 
chefes, mas também não são teus subordinados, 
digamos assim… Como é que tu fazes a ponte 
entre eles? Às vezes tens que fazer a ponte entre 
eles e apaziguar as duas partes… Como é que tu 
cumpres esse papel?
Já houve situações em que achei que a coisa não 
resultou bem… É… às vezes é muito complicado. E o 
que eu sinto é que às vezes é passar palavra… É olhar, 
e ver… ‘Olha, aquela pessoa não está bem…’ e aí eu 
passo a informação ao J.S.. Mas também tenho que ser 
isenta, não é? O que eu sinto é que… há pessoas aqui 
no ateliê de quem eu gosto mais e outras menos…
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Claro…
… e isso é normal. Não há ninguém que me irrite ou 
que (risos)… mas… eu também não posso, ao passar a 
informação, estar a colocar o meu lado de… tenho que 
ser isenta, não é?… o meu lado pessoal, de opinião.

Mas os designers vêm ter contigo para transmitir 
essas opiniões ao J.S.?
Há umas que sim e há outras que não. 

Algumas falam diretamente ?
Há pessoas que conseguem falar diretamente … 
claro… mas… mas sinto que sim, que eles me 
procuram para isso. Nem que seja às vezes ‘olha, 
atenção a isto… avisa o J.S.’… e sinto logo que há 
ali uma ou outra coisa importante… aí passo logo ao 
J.S., a informação… e isto tem-se construído ao longo 
dos anos, esta… eu não sei se é positivo ou não… o 
que eu sei é que a equipa parece-me bem… funciona, 
portanto… acho que podemos continuar nisto…

Em equipa que ganha…?
Exatamente.
Quais é que foram as tuas impressões quando 
chegaste aqui ao ateliê?
Para já, em vinha de um mundo completamente 
diferente… Vivi 12 anos no campo… 4 anos num 
projeto magnífico… está bem que tinha tido uma 
grande rodagem…

Não eras propriamente rural… (risos)
Não era rural, nunca fui. Sou da cidade, estudei na 
cidade, fui para o campo por opção. Estive num 
projeto muito internacional… Portanto… O que senti 
aqui não foi deslumbramento nem nada… O que eu 
senti foi um grande… Que era um espaço que estava 
muito desorganizado em termos burocráticos… Não 
existia… Olhei para as faturas e para os papéis… 
(risos)… era dossiers no chão… não… Não havia 
uma noção de empresa. Os pagamentos dos ordenados 
eram feitos via multibanco… (risos)… Imagina… 
A forma como se atendia o telefone… Senti que 
havia aqui matéria para trabalhar… e isso deu-me 
gozo. ‘Uau! Isto é para agarrar… portanto… tu tens 
que pegar nos dossiers e tens que os criar desde o 
início’… A relação com a contabilidade e a parte das 
finanças estava completamente caótica… a perderem 
muito dinheiro… Portanto, foi organizar toda essa 
parte… a parte dos stocks, a forma como as coisas 
funcionavam… portanto, deu-me prazer em pegar 
nisto naquela fase… Se chegasse agora já não teria 
a mesma… o mesmo gosto… Depois, de facto, 
aqui neste ateliê tu cruzas-te com pessoas muito 
agradáveis… o local também contou…

Fisicamente, este já era o espaço do ateliê? 
Quando chegaste, já era aqui que estavam…?
Sim, sim.

Tu já tinhas tido contacto com o trabalho do 
ateliê? Já conhecias o trabalho?
Nada. Zero! Andei à procura de ‘Ateliê de Lisboa’ 
(risos)… ‘OK, fazem a Agenda Cultural de 
Lisboa…’ Não havia registos nenhuns na internet… 
Conhecia a [Antiga colaboradora], ela tinha estado lá 
em Idanha-a-Nova, em Belgais…um ano antes. E eu 
tinha falado com ela, só isso… Não sabia mesmo ao 
que é que vinha… e foi curioso… É o espaço onde 
estou há mais tempo… É aqui no ateliê de Lisboa… 
Claro que há uma determinada idade em que a pessoa 
estabiliza… (risos)… pelo menos, sinto… E vou fazer 
8 anos que estou aqui na casa.

Tu… Que imagem é que tu vês que as pessoas 
têm aqui do ateliê? Conheces algum exemplo, 
com os clientes…? Que imagem é que as pessoas 
têm do ateliê de Lisboa, enquanto empresa, 
enquanto espaço de trabalho…?
Varia, não é? Mas de uma maneira geral há 
credibilidade e há… quando as pessoas olham, veem 
um ateliê com credibilidade e um bom-gosto…

Credibilidade profissional?
Sim…

E do trabalho?
Sim, claro, e de trabalho. Do próprio… da imagem, 
e depois de todo o tráfego e toda a parte comercial… 
pelo menos sinto isso.

E de toda a dinâmica do quotidiano? Nunca 
ouviste comentários? Esse tipo de observações 
nunca surgiram?
As observações que tenho… Por exemplo, da parte 
dos colaboradores, basta haver um telefonema e eles 
aceitam o trabalho…

Os colaboradores? Ilustradores…?
Ilustradores, fotógrafos, revisores… Por essa questão 
de credibilidade em termos do negócio. Eles sabem que 
a partir do momento em que são contratados, vão ser 
bem tratados e vão ser pagos… atempadamente. Em 
relação aos fornecedores, igual. É uma regra do ateliê 
que o J.S. me indicou desde o início e que eu cumpro à 
regra porque também tem que ver comigo. Tudo o que 
entra aqui é pago. Pago a horas e a tempo, conforme a 
natureza das relações comerciais… se é a 30 dias é a 
30 dias, se é a 60 dias é a 60 dias… Isso é tudo muito 
bem organizado. Pode não haver dinheiro para se 
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comprar um computador mas as pessoas têm que ser 
pagas… Porque é… Em termos de ralações comerciais 
as coisas devem ser assim… Nós aqui em Portugal é 
que temos uma forma de gerir essa parte… péssima. 
Tu vais ao estrangeiro… Eu trabalhei diversas vezes 
com o estrangeiro e o trabalho é… finalizado, passas 
o documento e é pago na hora. Não há cá 30 dias nem 
60 dias. É pago. Se encomendas um trabalho é porque 
tens que ter dinheiro para o pagar… Em relação aos 
clientes… Pelo menos o que eu sinto até agora… é 
claro que há sempre uma ou outra história para contar 
ao longo de 8 anos, (risos)… Do tipo… olharem e 
dizerem ‘aquele ateliê é de gente louca’… (risos)… 
mas porque teve a ver com uma situação pontual… às 
vezes… claro que as pessoas sabem que o processo de 
criação demora mais… às vezes mais tempo do que 
nós próprios desejaríamos… e falhamos com prazos…

Mas é comum?
Em termos de falhar com os prazos…? Não é muito 
comum… Quer dizer… é… (risos)… acaba por ser 
para aí em 60% dos prazos… quer dizer, pelo menos 
para o meu gosto, não é…

Querias que fossem mais germânicos?
Exatamente ! (risos)… Eu tenho esse lado… não é 
germânico, mas militar… que me incomoda… às 
vezes… Passa um dia, passa outro e eu estou aqui a 
roer-me… tanto tempo… e pronto, gostava que essa 
parte se melhorasse.

No teu dia a dia, como é que tu vês o ambiente 
que se vive no ateliê? No meio disso tudo, da 
profissão, do ato criativo…? Como é que tu 
caracterizas o ambiente que se vive aqui?
É calmo…

Ainda assim é calmo?
É, é calmo… pelo menos sinto isso… Tenho momentos 
de muito stress, todos temos… Mas acho que se 
consegue ter esse… as pessoas estão a trabalhar 
concentradas e não é preciso entrarem… Houve 
tempos em que não era assim, mas atualmente penso 
que sim.

Como é que era?
Era muito intenso. Era duro… era duro. Houve aqui 
a tal fase, da forma como o ateliê estava… está tão 
diferente… No fundo, estar a ir buscar… há uns 4 anos 
atrás… Pronto, sinto que se mudou… Que não vamos 
voltar…

Na gestão dos processos?
Absolutamente. Havia, por exemplo… Uma das coisas 

que era… o trabalho às vezes era começado por uma 
pessoa e acabado por outra. Isso traz uma série de 
erros atrás… depois entretanto a outra pessoa não 
podia e era terminado por uma outra pessoa… agora 
já não há isso. O trabalho começado por uma pessoa 
é acompanhado por esse designer até ao final… só se 
eventualmente adoecer, ou algo assim… Mas a ideia é 
não andar a saltitar com trabalhos…

Nessa gestão, o que é que tu gostavas de ver 
implementado? Ou sentes, por teres dado 
origem ao processo, sentes que está tudo mais 
ou menos confortável? Há alguma coisa que 
gostasses de implementar? 
Acho que é importantíssimo estarmos sempre a 
melhorar… E nós temos uma série de falhas… Por 
exemplo, uma das falhas que temos… mas isso já é 
nosso, meu e do J.S.… estamos a tentar contornar… é 
a questão de quando recebemos um pedido de trabalho, 
o orçamento… e a parte de falar com o cliente, de tirar 
dúvidas… no fundo o que acontece é que tem que 
passar pelo J.S.… dada a quantidade de trabalho que 
ele tem, muitas vezes adia-se… para amanhã, para o 
outro dia… Passa uma semana e o cliente não obteve 
uma resposta. Isso é completamente errado… É claro 
que nós esforçamo-nos, e trabalhamos bastante… 
mas às vezes, de repente… olhamos e ‘já passou uma 
semana e nós não demos resposta a este cliente…’ A 
ideia agora é: sempre que entra um trabalho… é uma 
coisa que nós estamos a tentar fazer… sempre que 
entra um trabalho é: sentar, ver quem é o designer que 
pode agarrar o trabalho…

Sentar quem? Quem é que se senta? Tu e o J.S.?
Eu e o J.S. e o designer selecionado. E aí, esclarecer 
dúvidas… 

E aí és tu que selecionas, mediante a agenda 
deles?
Depende… o que eu faço é explicar ao J.S.… o que é 
que aquele designer está a fazer naquele momento e 
que acho que ele já está sobrecarregado… portanto… 
que não devia ser aquele, talvez aquele… mas ele pode 
contrapôr que ‘aquela pode não ser a pessoa indicada, é 
melhor aquele…’ mas… ‘então nesse caso como é que 
nós fazemos em relação àquele trabalho…?’ 

Mas esse é um processo que vocês têm em 
simultâneo?
… Em conjunto. Sim. Falamos sobre isso…

O cliente não tem a perceção disso?
Não, nada. Depois aí sim, é esclarecido… há dúvidas 
a tirar… falamos com o cliente e depois aí vem a fase 
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do orçamento, porque… se não tirarmos primeiro 
as dúvidas podemos estar a orçamentar mal… o que 
acontece, e o que sinto é que… Não tem que ver com 
a culpa dos clientes… quer dizer… há alguns clientes 
que eu acho que já deviam saber como é que as coisas 
funcionam… mas as pessoas não têm noção, muitas 
vezes, do que é que implica um trabalho… que têm 
que passar mais informação para os designers… muitas 
vezes mandam-nos um trabalho assim… a indicação 
de que querem ver um trabalho, e nem sequer dizem 
se é um livro fino de 20 páginas ou um livro de 400 
páginas! (risos) E uma pessoa fica a olhar…

Eles (clientes) não têm noção do tipo de trabalho 
que querem…?
Do tipo de trabalho que querem, do tipo de trabalho 
que dá… Eu acho que a nossa função é explicar, 
informar, avisar… ‘Atenção… atenção às imagens, as 
ilustrações… o timing que isso ocupa… portanto, tem 
que haver esse lado, de explicação. Há outros clientes 
que não… dada a experiência que têm, já conseguem…

Como é que o trabalho, depois dessas fases 
iniciais, é passado aos designers? Por que etapas 
passa? Depois dessa fase inicial, há uma seleção 
e o trabalho é desenvolvido pelo designer. E 
depois? Como é que é feita a aprovação do 
trabalho?
Varia também de designers. Há designers que têm uma 
ligação direta com o cliente… Há outros designers, 
em que passa por mim… e eu faço o envio ao cliente. 
Quando têm dúvidas, perguntam-me e eu quando 
tenho dúvidas falo com o designer… vamos gerindo o 
projeto assim.

E o J.S. já não intervém nessa parte, ou intervém?
Não… depende dos trabalhos… Em alguns é ele que 
faz. 

Essa ponte?
Essa ponte… Não do envio de e-mails, mas de 
explicação, ou às vezes de apresentação, ida a 
reuniões… é ele que faz.

Vocês têm alguma forma de registar ou de 
controlar as etapas do processo de design? 
Quanto tempo passam em determinada tarefa…
Não… Não fazemos isso. Não fazemos nenhum tipo de 
registo por questões de tempo. Tudo isso ocupa muito 
tempo e nós estamos sempre… redline, não é?

É mais intuitivo, o processo?
Sim. Às vezes fico a pensar se não devíamos… se por 
essa forma de trabalhar não corremos determinados 

riscos… e aí sinto que às vezes acontece… uma 
pessoas esquecer de não fazer, de cometer erros… mas 
por outro lado há um ganho… por ser intuitiva não é 
tão formatado… e isso também pode trazer vantagens.

Já vou voltar a falar do cliente. Vamos agora falar 
sobre o espaço físico. Esta questão das salas 
e do layout afeta a forma de trabalhar? Em que 
medida?
Foi como te disse. O facto de estar nesta sala… não 
estou tão próxima. Se calhar também não interfiro, 
ou não incomodo tanto… porque quando vou lá 
resolvo com cada uma das pessoas… tem esse lado de 
vantagem… tem a vantagem porque estou concentrada 
a trabalhar e não há tanta… interrupção… porque é 
muito fácil uma pessoa interromper a outra… e isso 
antes acontecia muito mais… a pessoa está a trabalhar 
e perguntamos primeiro ‘olha, podemos falar?’… e 
falamos… por outro lado, há um gasto de tempo, de 
deslocação, de andar de um lado para o outro (risos)… 
sinto muito isso.

E eles (designers) estão juntos numa área 
comum, que abarca até 6 pessoas… é algo sobre 
o qual costumam refletir … se deviam estar 
todos juntos ou todos separados…?
Já estivemos muito pior, em termos de condições… 
porque estiveram 6 pessoas a todo o tempo ali… 
agora já não acontece isso. São 4 pessoas e a Catarina 
(confirmar sobrenome) trabalha ali, mas porque 
a M.A. agora está no computador dela e… e porque 
ela só trabalha durante a tarde. Mas a ideia é que as 
pessoas tenham um bocadinho mais de espaço. E foi 
por isso também que comprámos este… este ateliê, 
este escritório… para conseguir alargar, porque… não 
chegaste a vir cá antes…?

Antes deste espaço? Não.
Estava bastante sobrelotado… e aí sente-se uma 
diferença…

Acontece às vezes trabalharem a partir de casa? 
É algo que penses ser um passo futuro para o 
ateliê… colaborar dessa forma?
As últimas experiências que temos tido nessa área 
mostram que não resulta… não resulta porque têm 
que haver uma proximidade com o cliente… a pessoa 
está em casa e muitas vezes não… por exemplo, 
trabalhando como freelancers, que muitas vezes têm 
outros trabalhos, não… não respondem na hora… 
acaba por haver ali uma série de pequenos stresses 
e entraves que eu acho que não resulta… no caso do 
ateliê, das pessoas do ateliê, é diferente. Já conhecem a 
mecânica, portanto… se houver alguém, por exemplo, 
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hoje… ou situações de greve, como já aconteceu, em 
que não há a possibilidade de vir para o ateliê…

São casos pontuais, portanto… 
São casos pontuais. Aí sim, trabalham em casa. 
Normalmente eu venho, e… telefonemas… e vou 
articulando com cada um deles e o trabalho avança na 
mesma. Mas aí é diferente. No caso de freelancers… 
Quando contactamos freelancers é preferível que eles 
estejam aqui… tem a ver com horários, com métodos 
de trabalho…

Dirias que talvez seja para sentir um pouco 
daquilo que é o ateliê?
Sim, também…Porque aí depois há um afastamento… 
se resultar é uma solução tipo paginação pura e dura, 
que é aquilo que têm que cumprir…

Os ilustradores também não trabalham aqui…
Os ilustradores não trabalham aqui, nem os fotógrafos, 
nem os revisores… só vêm cá em caso de fecho muito 
urgente… esse pessoal trabalha todo em casa, mas em 
termos de criação… não. (risos) Eu acho que não… 
não resulta.

Em relação aos recursos do ateliê… vocês têm 
uma biblioteca massiva…têm também a parte 
tecnológica… quais é que dirias serem os vossos 
principais recursos? São esses livros todos? Há 
critérios para a aquisição desses livros?
O que acontece é… portanto, há aqui 2 tipos de livros. 
Há um livro que no fundo é a base de suporte da 
pesquisa do J.S. em relação à Ilustração Portuguesa…

São pessoais? 
… que são pessoais, e que no fundo os designers 
podem consultar e ver. Mas sinto que, no fundo, não 
é uma coisa que façam… habitualmente… depois há 
os livros mais modernos, mais contemporâneos, em 
que se vai bebendo toda a parte criativa… e aí se um 
designer chegar e dizer ‘era importante para o ateliê 
comprarmos este livro’ eu faço a compra e trago ou 
eles próprios fazem a compra e trazem-me as faturas 
…

É uma construção colaborativa, então?
Absolutamente.

E tecnologicamente… nos computadores. Há um 
critério? Têm que estar sempre atualizados com a 
tecnologia ou vocês não pensam dessa forma?
Não, a ideia é tentar usar a máquina o máximo 
de tempo que… ela nos dê, não é? Em termos de 
rapidez… de qualidade de trabalho. A partir do 

momento em que começamos a sentir que a máquina 
não está apta, aí fazemos a substituição. Mas não tem a 
ver com um timing certo.

Mas, por exemplo… vejo-vos a utilizarem os 
ipads, etc… vejo que há a preocupação em 
quererem estar atualizados e querer pensar 
noutros caminhos para o editorial… muito do 
vosso trabalho é em editorial. Isso é intencional, 
ou não? 
Isso é intencional… nessa parte… portanto, na parte 
dos computadores é assim que funciona. Em termos 
dos ipads, e dos iphones… no fundo é para as pessoas 
terem toda a possibilidade de ferramentas para irem 
utilizar no seu dia a dia, fora do ateliê, para eles 
próprios, para que no fundo…

Facilita o vosso trabalho?
Facilita o nosso trabalho. No meu caso, por exemplo, 
facilita-me imenso. Tenho o ipad na mochila e 
posso sair mais cedo para ir buscar o miúdo à 
escola e enquanto estou à espera dele no ginásio 
estou a trabalhar…permite-me até poder sair mais 
descansada. Se não tivesse essas ferramentas, seria 
mais complicado para mim cumprir com determinadas 
tarefas. Agora, em relação a eles é essa parte… é 
estarem na vanguarda. Sim, isso é uma escolha e é 
importante.

Para terminar, vamos só voltar um pouco aos 
clientes. Como é que tu caracterizas os clientes 
do ateliê?
Há os clientes que têm formação na área e que 
sabem… que sabem o que querem… e que acaba por 
ser mais fácil trabalhar com essas pessoas, porque 
ao falar com eles conseguem explicar… e mais 
rapidamente conseguimos chegar lá… ao trabalho, ao 
produto final. E há outras pessoas que não sabem de 
todo como é que é o processo. Por um lado pode ser 
vantajoso porque dá-nos uma certa liberdade… mas 
por outro lado pode ser o caos porque a pessoa… o 
cliente é um cliente difícil, porque não nos dá tudo o 
que nós necessitamos…

O ‘bom cliente’ é aquele que chega com a pasta 
pronta e que vos pede ‘vá, cumpram o vosso 
trabalho?
Não… que tenha uma mente aberta. Vem a pastinha 
toda, vêm as coisas organizadas… e que tenha a mente 
aberta e, no fundo, que tenha um bom gosto… não é? 
(risos)…

(J.S. interrompe a sessão, uma vez mais, perguntando 
ironicamente: ‘Dão licença?)
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Entrevistador — Já só estamos a falar dos 
clientes, portanto…
S.V. — … Já passámos a fase complicada… Então e tu, 
não queres vir trabalhar?
J.S. — Estou a trabalhar no…
S.V. — No quê? Em Guimarães?
J.S. — Sim… estou no computador do R.B.…

Voltando aos clientes… esse é que é o ‘bom 
cliente’, o que entrega a pasta toda?
Não… é a tal história… para mim, existem… para 
já, não há um ideal. Isso é impossível. O cliente ideal 
não existe. Mas há o bom cliente, em que no fundo 
acabamos por falar o mesmo tipo de linguagem… 

Isso é importante para ver o trabalho evoluir?
Sim… sim. E depois há o tipo de cliente difícil, que eu 
estou a sentir cada vez mais, que é o cliente que tem 
dificuldades em… em lidar com a própria chefia deles…

Portanto… essa era outra pergunta… esse não 
é o teu cliente ‘topo’? São outros agentes que 
vocês encontram? Que tipo de agentes são? 
Marketeers… Quem são essas pessoas?
No fundo, como nós trabalhamos com muitas 
instituições (especificar?), são pessoas que estão 
ligadas à área da Cultura, mas que têm por cima às 
vezes pessoas que não têm essa formação cultural… 
o que muitas vezes acontece e é a parte mais 
desagradável é: nós desenvolvemos um trabalho que 
nos é pedido, naquele sentido, e as chefias… portanto, 
a pessoa que trabalha em conjunto connosco, que 
te diz que estás a avançar para um bom trabalho… 
e de repente, as chefias chumbam o trabalho. Aí 
é desagradável, quer para nós, quer para a pessoa 
que nos está a passar o trabalho… Há uma perda de 
tempo brutal e isso é recorrente. Acontece em muitos 
organismos. Agora… há outros clientes que não, que aí 
são eles próprios que aprovam.

É diferente trabalhar com clientes do setor 
público ou do setor privado?
Ah, sim, absolutamente…

É…? Nessa medida ou…?
Nessa medida é completamente diferente… Isso é… 
dá que pensar… na forma como às vezes o funcionário 
público às vezes tem constragimentos à volta que não 
o deixam desenvolver o trabalho com a rapidez e a 
autonomia que devia ter. Se uma pessoa está incumbida 
de fazer uma Agenda Cultural e depois… no final, tem 
que passar por uma série de hierarquias… e depois está 
à espera… porque depois também são os prazos… há ali 
todo um tempo… isso na função pública acontece muito…

Nos privados já não tanto…? 
Nos privados já não tanto… mas também acontece. 

Que tipo de relação é que vocês têm com 
essas pessoas… com os vossos clientes mais 
próximos, mais diretos ? É uma relação mais 
próxima?
Facilmente começamos a ficar próximos… a estar mais 
descontraídos… é um processo muito humano, não é? 
Ao princípio tratamo-nos por ‘você’, a seguir já por tu, 
a seguir já estamos a falar dos gostos… ou da vida… 
há pessoas com quem nós temos uma relação de há 
oito anos… acaba por ser parte da… não da família 
que é assim um bocadinho infeliz (risos)… do meio… 
e depois muito facilmente nos encontramos, porque 
frequentamos os mesmos locais…

Registo discursivo oral
Isso ajuda o trabalho? É importante para o 
trabalho? 
Isso ajuda. Ajuda porque a pessoa está muito mais 
à-vontade para chegar e dizer ‘epá, não gosto!’… ou 
dizer… ‘é por aí o caminho’… É muito mais fácil em 
termos do negócio.

São diferenças que vais identificando com clientes. 
É uma relação que se vai apurando?
Sim

… e às vezes… não pode haver saturação, ao 
longo dos anos? Sempre a trabalhar com essas 
pessoas?
Sim, isso também acontece. Também perdemos 
clientes… Acho que isso faz parte do processo. 

O contributo deles, por exemplo… Essa relação… 
Interfere no projeto de que forma? Quando é que 
deixa de ser um momento em que vocês criam e 
passa a ser um momento em que ‘nós criamos em 
conjunto’? Percebes? Por exemplo… Se calhar 
nos clientes novos acaba por ser mais do género 
‘Está aqui o trabalho… façam e apresentam?’
Sim… Sim… Isso acontece… Há vários tipos de 
clientes, mas… Em determinados… Com os mais 
antigos… Como também já conhecem o nosso tipo de 
trabalho, também muito mais facilmente podem dar o 
contributo deles e dizer… ‘olha, acho que poderiam ir 
naquele sentido ou no outro…

E lidam bem com isso?
Sim… Não me sinto…

Ofendida? 
Não…
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Podia haver ali uma barreira a dizer ‘Não, isto… 
a competência é nossa…’? Algo desse género, 
percebes?
Claro que há determinadas alturas que é difícil… E 
principalmente para…

Para eles…
Para eles… designers, não é? Os criativos… Sim, se 
calhar queriam ir por aquela direção, mas o cliente está 
a dizer… depois… tu tentas puxar… E há ali um jogo 
de forças… Em que há… Em que há alturas em que 
nós ganhamos mas a maior parte das vezes são eles 
que ganham… É a tal questão, aquela filosofia do… O 
cliente no fundo é que… que manda… que nós tentamos 
sempre não ter essa… seguir essa regras… (risos) mas 
às vezes é necessário darmos o braço a torcer e…

E tu vês isso como… Olhando para trás, para a 
quantidade de vezes em que isso aconteceu, 
dirias que isso favoreceu os vossos projetos ou, 
quando isso aconteceu, empobreceu os projetos 
… a qualidade?
Alguns empobreceu, verdadeiramente. E é uma pena… 
É uma pena que determinados trabalhos venham… 
tiram um bocadinho mais o nosso cunho… ergh… 
Noutros casos é interessante ver o nosso cliente 
satisfeito com o resultado mesmo nós não tendo 
seguido as regras dele… E isso acho que é…

Surpreendendo-o?
Exatamente. E isso é… é bom. (risos) É bom sentir 
isso. Conseguimos… Seguimos o que realmente 
queríamos e o cliente está satisfeito… Era o ideal, que 
fosse sempre assim… (risos)

Como é que vocês avaliam o sucesso de um 
projeto ? Têm algum sistema em que avaliam, ou 
é meramente pela satisfação do cliente…? Há 
instrumentos que vos ajudam nisso?
Quando tu fechas um trabalho e olhas… quando 
vem impresso… tu… tu… podes até… o cliente está 
satisfeito… nós estamos satisfeitos com o resultado… 
Mas às vezes o processo foi tão doloroso que nos retira 
um bocadinho dessa… satisfação. E aí olhamos e 
vemos o que é que não correu bem, o que podíamos ter 
melhorado… às vezes está fora das nossas capacidades 
melhorar… porque tem a ver com uma série de fatores 
que nós não fomos os causadores… hmmm… noutros 
casos, aí olhamos o resultado… não foi bom… e fazemos 
um bocadinho… no fundo fazemos sempre uma análise…

Com eles? Com o cliente? Ou entre vocês?
Entre nós… em relação ao cliente, sim existe… mas 
se calhar não tanto como eu às vezes eu gostaria… 

portanto, o que eu faço muitas vezes é um telefonema e 
pergunto se está tudo bem… porque depois também há 
a fase da faturação, não é? E…e… tenho uma conversa 
com o cliente em que tento perceber… Mas isto em 
relação aos trabalhos que têm um final, de faturação 
… é aquele… No caso da EGEAC, que é uma avença 
e estão sempre a sair… materiais… aí isso acontece 
quando o J.S. vai uma reunião ou quando o R.B. reúne 
com a R.M. Castel-Branco ou com o Miguel Honrado 
e… e aí há uma análise dos últimos seis meses…

Análise de vendas ou análise de feedback que 
tiveram…?
Não, na análise com o cliente… na perceção se 
estamos a ir pelo bom caminho, não é?

Ah, ok… Mas não participam… Não há um 
inquérito… Não há métodos que vos possam 
dizer assim…
Não. Não…

…‘olha, isto vendeu mais e por isso vamos neste 
sentido’ ou… 
Nem nós fazemos esse estudo, nem o cliente faz. Pelo 
menos no tipo de trabalho que nós temos. É claro 
que se fores a um outro ateliê, que tenha… hmmm… 
trabalhos que não tanto de design de comunicação… 
mais… mais comerciais… aí sim, acredito que…

Publicidade…?
Publicidade… as agências de comunicação… aí sim, 
eles obedecem ali a uma série de regras.

Só para terminar… Vocês têm dificuldade em 
mostrar o valor do vosso trabalho ao cliente? 
Em dizer ‘este é o nosso trabalho.’ ou hoje já não 
têm essa dificuldade com os clientes com que 
trabalham?
Acho que podíamos fazer esse trabalho e muitas vezes 
não é feito porque… por questão de tempo… Nós 
temos um problema aqui que é não ter tempo… (risos) 
O tempo… facilmente passa o dia, a semana, o mês… 
e há determinadas coisas que gostaríamos de fazer… 
assim como uma certa autopromoção do ateliê que 
sinto que estamos… estamos a falhar… não estamos 
a usar todas as ferramentas que podíamos usar… 
agora… Em relação ao cliente em si… ou quando o 
cliente nos vem visitar, é claro que fazemos uma… 
mas não é uma coisa que o façamos habitualmente.

A autopromoção hoje é mais ou menos intensa 
do que foi no passado?
Menos.
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Menos intensa?
Sim.

E já foi uma preocupação muito mais…
Já foi. 

Mas não será… Se calhar também não precisam. 
Será isso? Ou não?
Eu acho que se precisa… é necessário fazer sempre 
autopromoção … a história da galinha a cacarejar que 
pôs o ovo, não é? Hmm… Eu acho que é importante 
porque nós estamos a viver momentos muito… 
conturbados e… vamos entrar aí numa… já estamos, 
mas a nível de crise a coisa vai-se aprofundar… E 
tenho um bocado de receio de 2013. Tenho mesmo 
receio… e aí eu acho que… é uma coisa que eu chamo 
a atenção, de nos promover muito mais. O problema é 
a nossa capacidade e o tempo, por que para tudo isso é 
preciso ter… ter… ter… pessoas…

Capacidade de resposta… 
Claro. Então em relação ao facebook, à colocação 
de informação no site… isso é uma coisa quase 
semanal… estar sempre… quase diária… E não 
conseguimos. Não conseguimos porque em primeiro 
lugar está… estão os trabalhos que estamos a 
desenvolver para os clientes, porque precisamos de 
faturar, porque precisamos de…de avançar com o 
negócio.

Há pouco falávamos das dificuldades, ou estavas 
a referir essa… essa questão… Como é que é 
feita a ponte entre os custos que vocês têm… 
o custo do trabalho e a relação entre o custo e 
preço cobrado, sem querer entrar em valores… 
como é que é feito esse equilíbrio… ergh… 
Vocês…?
Mais uma vez, intuitivo…

Hmm…
Como tudo nesta casa (risos)… ergh… Há trabalhos 
que perdemos dinheiro, isso é… é nítido… Tentamos 
que no próximo que já não…

…Que não…
…que já não aconteça… e… e temos que… mas na 
maior parte das vezes tentamos olhar bem para os 
custos do trabalho e tentar gerir muito bem essa parte. 
Eu estou assim… muito preocupada com os custos.

Quer dizer, o processo é intuitivo mas ao mesmo 
tempo…
É claro que temos ferramentas… Eu tenho a ligação 
com o gestor da empresa de contabilidade, falamos… 

analisamos os balancetes, mas… muitas vezes tu 
vais analisar uma coisa… o histórico… os primeiros 
seis meses do ano, ou o segundo semestre… mas 
o que conta aqui é o dia a dia… tu tens que estar 
sempre muito atento a esse… a essa… essa parte. E 
sempre que… sempre que isso é feito em trabalho de 
equipa com o J.S.. Levanto logo o dedo e digo ‘Não, 
atenção… que não… que não podemos’…

És tu a voz da consciência…? Muitas vezes?
Às vezes sinto que sou a voz da consciência… 
hmmm… mas isso também é o meu papel, não é…? 
Porque também as outras pessoas têm que se preocupar 
com outras coisas… eu não tenho que estar preocupada 
a fazer um livro, ou um catálogo, ou uma brochura… 
não tenho… portanto tenho que ver…

Quanto é que isso vale?
Exatamente. Tenho que ver o que é que vale e passo 
a informação. Às vezes é muito doloroso, não é… 
Para mim… e às vezes é um nível de… de sensação 
de responsabilidade… mas isso… É ir gerindo. Às 
vezes estou um bocadinho mais irritadiça (risos)… 
‘fogo, esta gente está toda doida?!’ (risos)… e… e vou 
chamando a atenção, outras vezes é mais descontraído.

Está resolvido. Foi muito massacrante?
Ergh… É estranho…

[FIM ENTREVISTA]
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A.B. Chegar um programa em que o cliente diz 
‘precisamos de mudar. Queremos uma coisa assim… 
assada, cozida e frito’. E tu começas a perceber… 
conheces bem o cliente, conheces bem os produtos 
que têm, e pensas: ‘Epá, não é nada disto que eles 
precisam. Estão a pensar mal’. E já me aconteceu reunir 
e questionar: ‘Desculpem lá… vocês quando dizem que 
querem amarelo é porquê’? 

A.B. Gosta, ou precisa. Quer dizer, aquilo que faz 
sentido. Não faz sentido o cliente ficar com uma coisa 
que não goste, em última análise…  

A.B. Sim… Se o cliente for afável e fácil de comunicar, 
não for caótico e ele souber que não nos vai entupir com 
e-mails… aí facilita muito a comunicação, até para se 
libertar ele para outros projetos. Aí a equipa funciona 
sem passar por ele, tudo. Que dizer, com emails, sempre 
com conhecimento… por uma questão de partilha da 
informação… Ele normalmente faz esse filtro quando há 
ali algum complexidade ou algum aspeto que ele acha 
que deve mediar. 

A.B. parece que os clientes estão todos a ficar loucos, e 
os prazos são insanos. 

A.M. Isso desde logo é um terreno muito fértil para 
conflitos de interesses… Com Programas de clientes, 
com necessidades de viabilidade financeira… 

A.M. Isto é… pode ser dos designers mais qualificados 
do mundo… competentes, sérios, honestos… pode 
ser dos clientes mais bem intencionados, profissionais, 
honestos e reconhecedor do trabalho do designer… mas 
se não houver uma empatia… uma partilha de projeto, 
é muito difícil dar resultados. Não estou a dizer que 
não tenhamos já conseguido trabalhar com clientes 
em que não havia uma enorme empatia, mas em que 
se conseguiu estabelecer ali uma base de trabalho 
suficientemente decente para levar um projeto a bom 
porto, mas claramente os melhores projetos resultam 
quando essa empatia existe 

A.M. O que é que é essa empatia, como se descreve 
em pormenor é difícil… lá está, mais uma vez, é uma 
coisa um bocadinho… provavelmente, alguém com 
capacidade de análise disso conseguia parametrizá-
la e descrevê-la muito sucintamente… tem, desde 
logo, a ver com o respeito mútuo pela atividade dos 
dois, tem obviamente a ver com… quer o cliente 
perceber e valorizar o trabalho do designer, não só em 
termos de conceção gráfica mas também enquanto 
pensador estratégico, enquanto elemento… que não é 
aquele elemento que chega no final de um projeto e o 

embeleza… que faz parte… que participa numa fase de 
estratégia, de posicionamento… e vice-versa… 

A.M. É difícil nós irmos ter com alguém… mesmo 
quando vamos ao médico, quase que vamos ao médico 
pedir um medicamento já específico… porque já 
achamos que sabemos qual é a solução… temos uma 
grande dificuldade… e isso é válido também para os 
clientes de design… eles muitas vezes chegam-nos com 
um pedido de solução, e não muitas vezes com uma 
formulação de problema… 

A.M. passo informação importante sobre, por exemplo… 
questões fundamentais: preferências subjetivas dos 
clientes. Porque há essa dimensão.  

A.M. Sim. Aliás, nós valorizamos isso. E isso… 
voltamos àquela outra pergunta sobre a filosofia da 
empresa… a certa altura nós dizíamos que estávamos 
cheios de trabalho e nem sequer tínhamos que fazer um 
esforço muito grande para o ir buscar. E orgulhávamo-
nos dessa frase. Depois apercebi-me que essa frase 
encerrava uma coisa um bocadinho errada, que é… ‘ok, 
nós temos muito trabalho, mas é o trabalho que nós 
queremos fazer’? Eu estou a comer aquilo que me põem 
no prato. Eu não estou a ter palavra sobre a comida que 
me estão a dar… e começámos a questionar isso e eu 
comecei a questionar a estratégia comercial do ateliê. E 
fizemos alguns ensaios nesse sentido, mas percebemos… 
lá está, volto à questão da empatia. Funciona muito 
melhor quando os clientes já têm uma referência e já nos 
vêm procurar porque veem em nós certas características. 
E nós também quando fazemos algum tipo de esforço 
de comunicação para angariar novos clientes é muito 
direcionado. Isto é, não nos interessa publicitar tout 
court e esperar que apareçam clientes. 

A.M. Um cliente uma vez disse-me… um cliente, da área 
da cultura, curiosamente, surpreendeu-me… um diretor 
de uma instituição cultural… que tinha uma capacidade 
de trabalho extraordinária e um sucesso, quer dizer… das 
iniciativas… estrondoso… e numa conversa… aliás, ele 
é mais gestor, até, do que programador cultural. Embora 
ele seja programador cultural, na prática, ele é até mais 
um gestor… e estávamos a falar nessa questão de gerir 
organizações… ele, no caso, uma instituição cultural… 
ele disse-me uma frase que me ficou e que sintetizou 
muito bem uma ideia que eu gravei. Ele dizia que o 
sucesso de uma iniciativa, naquele caso ele estava a falar 
de projetos culturais, dependia de três fatores: qualidade, 
ritmo e comunicação. E, de facto, volta não volta, essa 
afirmação vem-me à cabeça… e, de facto, não consigo 
acrescentar nada ou tirar nada a essa afirmação. 

Clientes
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A.M. Nós temos na nossa carteira de clientes um número 
significativo de start-ups, de empresas da área da 
tecnologia, ou das ciências médicas e biomédicas, com 
fundadores na casa dos 20 e poucos anos, com elevado 
potencial, sem qualquer tipo de experiência prévia em 
trabalhar com gabinetes de design, e a precisar de criar a 
identidade da sua empresa e de materiais de comunicação 
inicial para atrair clientes e venture capitalists… até 
clientes como grandes instituições culturais para quem 
fazemos projetos de exposições e catálogos, e que já 
trabalharam com todos os grandes ateliês de design do 
país e inclusivamente estrangeiros e obviamente que 
a perceção destes diferentes públicos varia muito. É 
muito frequente eu ouvir de algumas destas empresas 
start-up e apesar de nós termos uma política… até 
porque é uma área que a mim, pessoalmente, me agrada, 
do empreendedorismo e da iniciativa… temos uma 
política de facilitar o acesso dessas empresas ao design, 
nomeadamente através de alguma simplificação dos 
projetos. Uma empresa, quando nasce, eu tenho noção 
que não tem dinheiro para um projeto de identidade 
muito desenvolvido… mas mesmo assim há uma 
perceção de custo elevado… que eu acho que não tem a 
ver com o Ateliê de Coimbra. Eu acho que tem a ver com 
o facto das pessoas nunca se terem apercebido de que 
isto é um fornecimento de serviço especializado. Mas é 
curioso porque já nos aconteceu com algumas empresas 
importantes, como a CRITICAL Software, que a primeira 
tentativa deles foi resolver a questão da identidade com 
um tipo que tinha jeito para o desenho e tal… e esses são 
os projetos que mais nos agradam, que é… ao fim de seis 
meses, eles perceberem que aquilo assim não funciona, 
e portanto virem ter connosco. Esse reconhecimento da 
necessidade é fundamental. Se nós a priori achamos que 

‘epá, eu só não faço o logotipo porque não tenho tempo, 
porque senão até ia aqui e o fazia’… é muito difícil o 
ateliê corresponder a isso. Portanto, não me desagrada de 
todo que as empresas passem por isso. 

A.M. Depende. Já funcionou das duas maneiras… uma 
outra grande instituição regional, pública, convidou-
nos durante 3 anos seguidos a apresentar uma proposta 
gráfica… eles tinham um conjunto de publicações 
anuais… e no início de cada ano consultavam vários 
gabinetes, mas… o pedido era proposta gráfica e 
nós respondíamos com base nisso… e nós sempre… 
respondíamos porque é que não fazíamos e acho 
que, ao terceiro ano, já nem sequer respondemos… 
e, curiosamente, o presidente do Conselho de 
Administração, ao fim de três anos, telefonou-me 
pessoalmente e perguntar… ‘epá, você tem 10 minutos 
para falar comigo?’… eu achei aquilo muito estranho… 
e ele ‘explique-me lá aquela história de porque é que 
vocês nunca apresentam proposta’… eu expliquei-lhe, e 

ele disse… ‘faz sentido o que está a dizer’. Expliquei-
lhe a questão de que ‘epá, achamos que não faz sentido, 
tal como nós não pedimos a um advogado para fazer 
um parecer jurídico… e não pedimos a 10 advogados 
para fazer um parecer jurídico… e depois aquele de 
que gostarmos mais é que pagamos’… ainda para mais 
havendo portefólio e um historial que permite aferir 
qualidade e o tipo de abordagem de cada gabinete… 
e ele achou que isso fazia sentido. E, a partir daí, 
curiosamente, eles continuam a fazer essas consultas, 
continuam a fazer concurso, mas remunerado… por 
convite, e remunerado.  

A.M. Muitas vezes, nós, ou os designers… eu não sou 
designer, mas… muitas vezes, da parte do design, há 
uma grande queixa de que os clientes não percebem 
a complexidade que está por detrás da atividade. 
Mas também é verdade que muitas vezes não há um 
esforço de comunicação para clarificar isso. E muitas 
vezes isto é um bom pretexto para isso. Para explicar… 
quer dizer, porque é que são essas fases… a questão 
do faseamento dos processos… tentamos explicar as 
fases em que se desenvolve o projeto… e isso ajuda 
o cliente a perceber porque é que nós não avançamos 
com a paginação de um livro ou um projeto com 
conteúdos que não são os finais… 

A.M. esse para mim é um dos maiores prazeres de 
trabalhar nesta área, que eu acho que, de facto, é uma 
coisa um bocado única, e eu não sei se os designers… e 
daí também me agrada que O Ateliê de Coimbra tenha 
uma carteira de clientes tão heterogénea… é o gozo de 
nós trabalharmos com grandes instituições culturais e, 
portanto, eu num dia estar a falar com um especialista 
em História de Arte que me fala de Arte Sacra do Séc. 
xvi e aprendo imenso com ele… como, se for preciso, 
passado dois dias, eu estar a falar com um miúdo de 
23 anos que descobriu uma tecnologia completamente 
disruptiva que vai baixar os custos no envio de satélites 
para o espaço… e está prestes a fazer o negócio da 
vida dele com uma empresa canadiana ou americana… 
como, passado uns dias, posso estar a reunir com um 
indivíduo que herdou a fábrica de enchidos do pai e 
que quer transformar a empresa numa estrutura mais 
profissionalizante e está-se a ver com os desafios todos… 
expõem-nos a uma realidade que, para mim, também é 
muito interessante. Eu aprendo imenso com esta gente. 

A.M. Nós temos uma metodologia de explicar o nosso 
processo de trabalho e mesmo as nossas propostas 
apontam logo… fazem-me sempre lembrar de uma 
questão que eu li uma vez quando montámos a empresa, 
num livro… a importância dos contratos entre clientes 
e designers. E em que, a certa altura, havia ali todo um 
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desenrolar sobre a importância de um contrato ou de 
um acordo num projeto, mas os últimos dois parágrafos 
foram os mais importantes. Eles diziam… ‘bom, 
atenção, esta questão toda acerca dos contratos e das 
cláusulas e dos termos do acordo’… contrato se calhar 
tem um peso muito forte aqui. Digamos, de acordo… a 
questão aqui não é… ‘não pensem no contrato ou no 
acordo com o cliente como algo para vos salvaguardar 
em caso de irem para tribunal. O objetivo é que isso 
não chegue a esse ponto’… a ideia do contrato, ou 
a ideia do acordo… é evidente que também é para 
isso… questões de direito de propriedade intelectual 
ou de honorários devidos… obviamente que também 
é esse, no limite. Mas muito mais importante do que 
isso, e é mais essa função do contrato ou do acordo, é 
ter a certeza que no início do processo as questões são 
todas discutidas e clarificadas. Porque de facto às vezes 
parecem-nos questões… óbvias para nós, designers… 
óbvias para o cliente… e que não o são para o outro 
lado. Coisas tão básicas como direito de propriedade 
de ficheiros editáveis de uma publicação. De quem são? 
Obviamente que os direitos de reprodução de um projeto 
encomendado serão do cliente, mas os direitos sobre 
os ficheiros editáveis. De quem são? Só isto, dá para 
uma grande discussão… ou discussões interessantes… 
por exemplo, alterações ao trabalho… e apropriação 
do trabalho? É evidente que há questões que reúnem 
facilmente consenso, quando estamos a pensar em 
termos de… se calhar, uma edição encomendada… não 
faz sentido que possa ser alterada, a posteriori… mas 
quando falamos de uma identidade de uma empresa… 
quer dizer, alteração do logo, passados 5 anos ou 
passados 2 anos, em relação àquilo que o cliente fez, 
por exemplo. Passados dois anos em que nós fazemos o 
projeto de identidade e a criação de um novo logotipo 
de uma empresa, eles fazem 75 anos… e eles decidem 
pegar no logo que nós fizemos, e decidem inscrever lá 
um ’75 dentro’… é legítimo…? Não é? E portanto, essa 
questão do acordo é por causa disso.  

A.M. Acho que é da natureza humana. Começamos 
a fazer um trabalho… e a paixão ou o interesse da 
possibilidade de um novo projeto é mais forte… e, 
provavelmente, para um novo designer… eu acho que 
isso também… nós não estamos aqui a inventar nada… 
isso explica muitas vezes a política de algumas empresas 
que têm isso muito bem estudado que fazem questão 
de… em ciclos e ciclos de trabalho… um período de 
colaboração longo, ou médio/longo, mas depois fazem 
questão de alterar… mas mais uma vez, eu acho que isso 
funciona de duas maneiras. Por outro lado, também acho 
que é possível, e nós temos casos desses, de empresas 
com quem nós trabalhamos desde o início do Ateliê 
de Coimbra, em que continuamos a trabalhar e que 

funciona muito bem. Agora… tem que haver aí uma 
preocupação das chefias, quer do nosso lado, quer do 
lado deles… de sentarmos a falar e discutir… e pôr tudo 
em causa. ‘Vamos olhar para isto e perceber se, como se 
recebêssemos isto’… fizemos isso há pouco tempo com 
a Almedina. Em que se fez um projeto de remodelação 
completo das edições jurídicas… nós, inicialmente, 
quando pegámos na Almedina, que foi logo no início do 
Ateliê de Coimbra, o objetivo era… e isso foi discutido 
com o cliente… havia dois caminhos: ou uma revolução 
completa, gráfica, ou pegar no património que existia, 
que já tinha 40 ou 50 anos de notoriedade, e tentar 
elevar o nível. Chegámos à conclusão de que era melhor 
o segundo… pela natureza dos clientes deles, mais 
conservadores, etc… e, portanto, foi pegar em muitas 
das imagens deles, das capas, etc… e qualificá-las. E 
agora, há dois ou três anos, a abordagem foi olhar para 
isto como se ‘ok, fomos contratados pela primeira vez 
por esta empresa… vamos olhar para o património 
desta empresa’… que por acaso tínhamos sido nós que 
tínhamos feito… e questioná-lo. E chegámos à conclusão 
que havia aí um trabalho a fazer-se e fez-se… 

A.M. Sim, necessariamente… necessariamente, aliás… 
nós temos uma carteira de clientes muito estável, isto 
é… se olharmos para a carteira de clientes do Ateliê de 
Coimbra… não sei quantificar isto, mas diria que, por 
um lado, temos clientes com quem trabalhamos vários 
anos seguidos, durante muito tempo. Diria também, 
embora me possa surpreender se vir isto quantificado 
numa folha excel… não temos uma percentagem de 
clientes pontuais. Clientes que vêm por causa de um 
serviço… e se é que isso acontece é porque tem mais 
a ver… por um lado, porque são clientes que não têm 
uma grande necessidade de design, entre aspas… não 
necessitam de mais serviços ao longo do tempo. E 
pontualmente pode ser porque se percebe que há ali 
uma empatia que não funciona… o projeto chegou ao 
fim, resolveu e tal, mas não foi o casamento perfeito. 
Mas sim, há uma diferença muito grande e há um 
custo muito grande no primeiro projeto com o cliente. 
Porque lá está, mais uma vez a importância da empatia 
e da química. Torna-se tão mais fácil quanto melhor 
nos conhecemos. Quando nós já trabalhamos com um 
cliente há algum tempo, quando nós temos já a noção 
de… quer dizer, do tipo de coisas que esse cliente 
valoriza e não valoriza, quando nós conhecemos melhor 
a cultura da empresa ou da instituição, de trabalho… 
percebemos, também… muitas vezes nós, quando 
fazemos projetos… um diretor de uma Instituição 
cultural que nos encomenda uma Exposição… nós 
estamos a trabalhar para ele e para a Instituição, mas 
também percebemos que ele, internamente, tem que 
ganhar batalhas… é assim, até pode ser uma decisão 
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dele, contratar este designer e fazer a exposição sobre 
este prisma, mas é sempre polémico, isso. Há sempre 
quem acha que devia ser outra pessoa… e portanto, 
muitas vezes nós temos que trabalhar com esses 
clientes… nós já sabemos quem são os atores todos 
nesses projetos… já percebemos ‘ok, temos que ter isto 
em consideração ou desenvolvemos isto desta forma 
porque isto é valorizado aqui’… há necessariamente 
diferenças entre com quem trabalhamos há mais tempo 
e com quem não… isto não quer dizer que, com 
clientes de ‘primeira hora’, as coisas não possam 
funcionar muito bem… quanto maior a duração da 
relação… admito que também possa acontecer outra 
coisa… que certas relações, não sendo geridas com 
alguma atenção, que possam cair no marasmo. Isso 
é pouco frequente… acontece mais com os clientes 
com quem se tem uma natureza do trabalho mais 
repetitivo… porque aí pode-se entrar muitas vezes…  

A.B. querem exposições feitas sem os conteúdos 
escritos, percebes? É como fechares uma gaveta com 
a chave lá dentro. São impossibilidades, já… Começo 
a achar que as pessoas as pessoas estão a perder um 
bocadinho a noção… 

A.B. Não há nada aquela coisa que o cliente está ali 
sentado ao lado do designer ‘Ah, ponha amarelo, ponha 
azul…’ Isso é daquelas coisas que O Ateliê de Coimbra 
faz muito finca-pé, não vamos por aí. Salvo raras 
exceções em que isso se justifica 

A.B. Acho que há vários tipos de clientes, mas 
genericamente acho que são clientes, normalmente…
instruídos. Não sei se esta é a palavra mais certa. 
Instruídos, no sentido… o J.B. e o A.M. dizem uma 
coisa… Mais o A.M. até… que foi uma coisa que 
ele aprendeu no processo… ao longo do processo de 
existência do Ateliê de Coimbra… Ela achava no início 
e dizia isto como uma bandeira, que ‘trabalhava com 
qualquer cliente’… éramos capazes de fazer projetos de 
design para qualquer cliente, qualquer pessoa… e agora 
diz que não, que era a maior estupidez que já disse. 

A.B. E eu percebo isso e acho que isso se reflete 
muito no tipo de clientes que O Ateliê de Coimbra 
tem. Ou seja já tivemos muitos clientes com quem 
não conseguimos trabalhar. Muitos, não diria, mas 
alguns… Por uma questão de discurso, completamente 
ao lado, quer dizer, ou de desrespeito com o nosso 
trabalho. Ou porque não percebem… Não percebem 
o que é que estamos a tentar fazer. Vêm aqui com a 
proposta só para ‘arredondar os cantos’… 

A.B. Ou não conhecem nada da empresa ou do J.B., não 

fazem ideia de qual é o nosso discurso. São equívocos, 
no fundo…
 
A.B. É o que o A.M. diz: ‘não vais pedir ao Siza Vieira 
para te projetar uma casa se queres pôr lá dois dálmatas 
de loiça em cima do portão, quer dizer… Tem a ver com 
isso… tem a ver com níveis de comunicação que não 
se cruzam. Não há diálogo, não há trabalho possível. O 
trabalho de design é uma resposta a uma necessidade. 
Eu não consigo responder… 

A.B. É como tu seres um politico e eu sou quem te faz 
os discursos. E se eu acho que és um péssimo político ou 
que queres dizer uma coisa que eu não consigo escrever, 
que vai contra as minhas práticas… não vou conseguir 
escrever tão bem o discurso… 

A.B. Isso já aconteceu… haver uns equívocos de clientes 
que veem aqui completamente ao lado. Não percebem 
muito bem… Se calhar pensam que somos uns grandes 
arrogantes… ‘olha, aqueles não querem trabalhar’… não 
é nada disso… 

A.B. E portanto, muitas vezes o tempo que há para 
fazer um projeto e depois, pô-lo em prática, executá-
lo, construí-lo fisicamente… é metade do tempo que 
deveria ser dado à construção, só. Estão a esquecer a 
parte do pensamento. Não podes querer que uma criança 
nasça, ou seja gerada em três meses. Não dá! Precisa de 
nove… E há muitos clientes que querem que as crianças 
sejam geradas em três meses. E às vezes são e corre 
mal, ou fica condenado… muito àquem daquilo poderia 
ter sido. E eu acho que isso reflete uma coisa grave, e 
triste… que é, no fundo, a desvalorização que é dada ao 
pensamento no nosso país. Ao pensamento e ao projeto… 
o projeto de design é pensamento… Alguém que está 
assim (de braços cruzados) é alguém que não está a fazer 
nada, percebes?  

A.B. Não, depende muito das equipas. Quando é uma 
equipa… Quando são pessoas que já fizeram exposições, 
que sabem os tempos que as coisas demoram, os 
precalços que acontecem entretanto, as surpresas que 
vão aparecer, de certeza, pelo caminho… Portanto, 
tens que ter algum folga… Quando é malta que está 
habituada a fazer… a pensar e a fazer… as coisas 
normalmente correm bem. Muitas vezes o problema 
é quando são pessoas que não fazem ideia, não fazem 
ideia… (risos)… De que não podem estar a alterar textos, 
quando os textos já estão a ser recortados pelo produtor 
do vinil.  

A.B. Às vezes é um bocadinho. Lá está o que se dizia: 
‘homem que é homem não sabe onde fica a cozinha’… 
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temos clientes que não fazem ideia de onde fica a 
cozinha. E isso raia um bocadinho… Pode chegar, às 
vezes, a raiar a falta de respeito
 
A.B. Tu sabes que a seguir ao design, que já está sem 
tempo para fazer o projeto, ainda vem o produtor, que 
tem que cortar o vinil e ainda vem o operário que tem 
que ir aplicar o vinil. E se tudo isso depende… Se 
há uma pessoa que é incapaz de escrever um texto e 
respeitar o prazo que tem para o escrever… e que sabe 
que vai estar… o fim da cadeia alimentar fica com 
menos tempo para fazer o seu trabalho. Isso implica 
noitadas, e diretas e pagamentos extra, etc. 

A.B. OK, a gente percebe que quando um escritor 
escreve um livro aquilo é o menino dele e que a capa 
é uma coisa muito importante. Mas quem percebe de 
capas muitas vezes não é o autor… e muitas vezes nós 
quase que dizemos: ‘o autor que escreva o livro. Para 
a capa estamos cá nós.’ É evidente que nos interessa 
que o autor goste da capa, não queremos que ele fique 
desconfortável… O seu lindo menino, o seu livrinho 
que finalmente vai estar nas livrarias, que não fique 
com uma capa que lhe é desagradável. Agora… muitas 
vezes, aquilo que o autor quer é mau para o próprio livro. 
Portanto, é um trabalho de compromisso… O 

A.B. O que nos tem acontecido é: normalmente, quando 
a ideia é boa, quando está bem feita, não causa grandes 
problemas. Mas foi um processo um bocadinho 
construído, com a editora… com uma certa mediação 
da editora. E ultimamente, acontece cada vez menos. 
Alguns autores disseram ‘Ah, que capa horrível. Não 
gosto nada disso.’ E nós fizemos outra. O problema não 
é ter fazer outra, o problema é quando perguntamos 

‘mas horrível porquê? Isso não vale nada… Não 
funciona? Não se vê ao longe na montra? Parece a capa 
de outro autor’… Percebes? Criticas efetivas. Criticas 
que te ajudem a fugir ao mau. Agora quando dizem ‘ah, 
não gosto nada disso’… — ‘Mas não gosta porquê…? 

‘Ah não sei, não gosto, pronto’… Quer dizer… Não ajuda. 
Mas isso acontece cada vez menos. Eu acho que também 
nós próprios começámos, se calhar… os autores foram 
ficando mais habituados ao papel, à figura e à autoridade 
do designer. Nós próprios também cedemos nalgumas 
coisas… a editora foi também fazendo o seu trabalho… 
No fundo se calhar houve aqui um processo. 

A.B. Percebem o tipo de trabalho, o tipo de linguagem o 
discurso que temos. E se não for nada aquilo que querem 

, nem cá vêm. Portanto esses equívocos não acontecem 
muito. Ou se calhar acontecem e eu nem sei deles… O 
A.M. também é capaz de filtrar muita coisa. Atenção, 
que também pode acontecer. 

A.S. normalmente, o A.M. chega-me com o projeto. 
Ele já reuniu com o cliente, ele é que sabe o que é que 
quer… Depois há outras vezes em que eu é que reuno 
com o cliente e estou lá desde o primeiro momento, que 
é o que me está a acontece agora num projeto… fui logo 
à reunião, soube logo o que é que querem, o brífingue… 
mas depende um bocado. 

A.S. Ainda agora fiz uma identidade e… para mim 
aquilo era a preto e branco. Pronto. Mas eles quiseram 
roxo e rosa choque, uma coisa que… para mim, naquilo 
que eu tinha concebido, o projeto, não fazia sentido 
nenhum. Mas eles preferiram assim e realmente uma 
pessoa está… até ficou melhor… mas na minha cabeça 
não era aquilo. Eu abdiquei daquilo que é da minha ideia 
e… é ceder. 

A.S. Às vezes tens que ceder… porque tens, e já não 
vale a pena. E mesmo que não concordes, é o cliente é 
que tem sempre razão… e outras vezes tu és teimoso 
e… e és teimoso, mal… porque não deves ser, porque se 
calhar até têm razão. Já… a coisa vai para os dois lados. 
Já me aconteceu insistir numa coisa que está errada e 
insistir numa coisa que está certa. 

A.S. Ah, então isso é muito curto, porque eu não tenho 
muito para dizer… 

A.S. Pois, não… lidei para aí com 3, 4, 5 deles… já 
fui a reuniões… mas não sei se posso, a partir desses 
casos pontuais, dizer que os clientes são assim ou 
assado… porque eu já tive… sei lá… já tive reuniões 
em que deu para falar, para perceber exatamente o 
que é que era… já tive reuniões em que… os próprios 
clientes entre si… eram um grupo grande… que não 
sabiam o que é que queriam, ainda estavam a discutir 
entre eles… e eu estava lá… acho que há de tudo um 
pouco. Mesmo a mim, que são pouquinhos, acho que 
há de tudo um pouco.  

A.S. Eu, por mim… é mais clientes… agora, quando 
é em exposições, há os que que fazem a produção, e 
lidam imenso com eles… e ‘isto não dá’… é o tipo de 
experiência que eu não tenho e que não tive…  

A.S. Pelo tipo de projetos… não implica terceiros, não 
tenho mais ninguém ali… por isso eu não tenho essa 
noção. 

A.S. Até agora… não. Já houve… por exemplo, um 
vídeo que eu fiz, tinha vários elementos ligados à 
ciência… e o diretor do museu da ciência disse ‘epá, não 
quero a roda dentada, porque isso é mais antigo… quero 
outra coisa’… e eu… tive que fazer. Alterei, fiz outra 
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coisa… pronto, ele aceitou. Mas normalmente dá-me 
liberdade… 

A.S. Depois de ter estado com eles, percebi de 
mudanças que talvez seja o que eu tinha de fazer com 
o aproximar deles… e acho que, se calhar, se tivesse 
tido uma opinião primeiro… por exemplo, agora estou 
a fazer outra, com eles, e sei exatamente o que eles 
querem… sei aquilo que eles procuram… o espírito, 
percebes? O espírito da coisa… acho que é muito 
importante que comuniques com as pessoas para 
perceberes o espírito daquilo que eles querem. 

A.S. Exatamente, ele vende muito mais do que eu… 
primeiro, eu falo com ele, porque ele não adivinha (risos) 
o que é que as coisas querem dizer, e depois é mais ele 
que apresenta… eu, se tiver alguma coisa a acrescentar… 
posso acrescentar. 

A.S. Pois… eu acho que os clientes não são tão 
teimosos nem tau mauzinhos como nós queremos que 
eles sejam… 

A.S. Sim… muitas vezes é… aquilo que eles pedem, 
pelo menos a mim… nunca me aconteceu pedir uma 
coisa completamente surreal, ou que não tivesse 
cabimento nenhum. Aconteceu-me darem sugestões… 
epá, e que efetivamente, às vezes custa a admitir que se 
calhar até tinham razão… 

D.S. isto depois complica-se porque há clientes que 
gostam de uma coisa, independentemente de ser correto 
ou não, 

D.S. E eu estou habituado a lidar com todo o tipo 
de clientes e habituado a lidar com os clientes, 
diretamente. 

D.S. Por exemplo, a gestão dos clientes… atualmente, 
aquilo que me dá a entender é que o A.M. passa-me 
um projeto e sai. Não sei se ele… se isto é intencional 
ou não, mas a ideia que eu tenho é que ele me passa 
um projeto e anda ali, na primeira reunião… vai 
comigo, e sai. ‘pronto, está contigo’. E a partir dali, 
sou eu que marco as minhas reuniões, saio e entro 
à hora que quero, vou fazendo pontos de situação 
só para o A.M. estar a par do desenvolvimento dos 
projetos… isso dá-me outra confiança, dá-me outro 
à-vontade, e deixa-me… mais liberto para trabalhar. 

D.S. sim, os clientes andam sempre atrasados. E 
nós temos que estar… ‘tudo bem’… temos que estar 
preparados para resolver aquilo, 

D.S. é um bocado frustrante porque quando olhaste 
para trás e para quando olhaste para aquilo que está 
feito, e embora as pessoas possam dizer que está 
muito bem, etc, eu fico sempre com aquela sensação 
que… se as coisas tivessem sido melhor programadas 
pela parte do cliente, mais bem estruturadas, eu teria 
tido tempo suficiente para fazer uma coisa muito 
melhor… muito melhor, mesmo.  

D.S. Eles não vão ter com o A.M. e dizer ‘olha, 
precisamos de um cartaz e não sei quê’… ligam 
diretamente para mim. O que é bom e é mau. Então, no 
domingo de manhã, eu estava a receber telefonemas. E 
eu, na 3.ª feira, já a contar com isso, tinha lá o material 
todo… fiz dois ou três cartazes, o outdoor 

D.S. São todos diferentes… 

D.S. eu costumava dizer que quando um projeto passa 
no J.B., passa no cliente. É certo e sabido. 

D.S. Eu só tive um até agora em que foi difícil, 
mesmo para mim e para o J.B. Tirando esse… 
quando passa no J.B., passa no cliente. E às vezes 
há uma pergunta… ‘O J.B. viu isto’? E eu respondo 

—‘viu’. —‘Ah, muito bem’… 

D.S. O sucesso de um projeto gráfico… e acho que falei 
disto no início, tem a ver com a forma como tu encaras, 
mas também tem a ver com a forma como tu absorves a 
informação que vem do cliente. 

D.S. Sim. Quando estás a trabalhar num Museu… numa 
exposição… não há esta… há outras preocupações. Esta 
questão de tentar satisfazer as necessidades do cliente… 
é diferente. As coisas são mais bem feitas do que 
propriamente estratégicas. 

D.S. O que muda é que… neste momento tenho 29 
anos. No meu primeiro trabalho, nesta área, tinha 16… 
16 ou 17… eu antigamente fazia 10 propostas e agora 
faço 2… ou 1… e o que acontece é… tu quando vais 
trabalhando com o cliente… quanto mais trabalhas 
com um cliente, mais assertivo és… não há… as 
margens de erro são muito menores… tu consegues… 
se tu conheceres melhor o cliente, mais facilmente 
tu vais saber aquilo que ele… mas eu acho que nem 
é muito justo falar sobre isto em termos de exposição. 
Não é, porque não é isso… aquilo que nós fazemos 
em termos de exposições não se pode dizer que 
tenhamos que ter esta atitude perante o cliente. Temos 
que ter esta atitude perante uma CRITICAL, ou uma 
CRIOESTAMINAL… ou uma A.B.A., que foi um dos 
primeiros clientes…
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 D.S. Sim… quanto melhor conheceres o cliente, mais 
fácil é trabalhar para ele… desde que não… há uma 
barreira e há um limite. Se tu te dás muito bem com 
o cliente é péssimo. Porque depois misturas as coisas, 
depois já não queres… mas quanto melhor tu conheceres 
o cliente acho que mais fácil é trabalhar para ele. 

D.S. Eu… não digo que são ferramentas, são… tens uma 
reunião, o cliente está.te a explicar aquilo que quer, e tu 
tens que ouvir. É isso. Basicamente, é só ouvir. Tu, se 
ouvires aquilo que o cliente quer, se responderes a essas 
necessidades, está feito. Acho que acaba por ser por aí. 

D.S. A não ser que o J.B. diga… e muitas as vezes os 
conflitos entre o designer e o cliente surgem por falhas 
de comunicação entre ambos… e eu acho que cabe-nos 
a nós, já que às vezes achamo-nos tão importantes, de 
resolver esse tipo de problemas… mas não acho que os 
mais novos sejam mais fáceis de trabalhar que os mais 
velhos. Acho que são iguais. Acho que varia… acho que 
há pessoas que são mais fáceis de trabalhar que outras, 
mas não tem propriamente a ver com a idade. 

J.B. Não… não há nenhum instrumento que utilizo 
sempre. Depende um bocado dos trabalhos. Para já, uma 
apreciação… olhar para aquilo e ver se está bem. Às 
vezes pode não correr bem, do ponto de vista do cliente, 
e eu achar que está bem e que fizemos tudo certo…
que de alguma forma ou não foi compreendido ou nós 
não conseguimos que não fosse compreendido. Não 
tenho nada a ideia de que os clientes são burros, bem 
pelo contrário… acho que os melhores trabalhos que 
nós fizemos devem muito aos clientes, a determinados 
clientes… e… agora… de facto, há projetos em que a 
insatisfação do cliente nos dá que pensar. E portanto… não 
tenho nada a ideia… embora isso possa acontecer, como 
estava a dizer… nós estarmos perfeitamente satisfeitos, 
embora do ponto de vista dos clientes, ou do público, não 
tenha resultado… mas também acontece o contrário… 

J.B. Sim, isso também acontece. Porque eles estão 
satisfeitos… nós aliás tivemos essa conversa… eles 
dizerem-me ‘epá, as condições são estas… não 
conseguimos mudar as condições… e temos que 
trabalhar com estas condições e eles estão satisfeitos com 
as coisas que vão fazendo com as condições que têm. 
Isso é verdade. Com as condições que têm, têm feito um 
trabalho notável. E eu disse… e portanto, pergunta-me: 

‘estás dentro, ou estás fora? As condições são estas. Não 
te posso prometer outras’. E eu disse: ‘não, obviamente 
que estou dentro… é um trabalho que me interessa muito 
e estou muito grato por pertencer àquela equipa’… sobre 
todos os pontos de vista… um trabalho regular… com um 
nível bom, a trabalhar com pessoas cultas… os objetos… 

os temas são ótimos… portanto, ‘estou obviamente 
dentro’, disse-lhe… ‘estou dentro, mas vou continuar a 
dizer que as condições são más. E direi sempre, para a 
gente não se esquecer’… Para não nos convencermos… 
Mesmo que elas não mudem, eu vou continuar a dizer… 
enquanto forem más, eu vou sempre continuar a dizer… 

‘olha, isto foi feito… epá, está porreiro, mas as condições 
foram más’. Para a gente não se convencer que aquilo… 

‘pronto, são estas… não vale a pena mudar, estamos a 
trabalhar tão bem nestas condições…’ 

J.B. Não… há dois ou três que não. Mas com os novos, 
também começa a ser cada vez mais raro, ter assim… 
uma relação muito próxima. 

J.B. Não… Há muitos que simplesmente não deixamos 
que aconteça. ‘Epá, não… desculpe lá’… 

J.B. Um tipo, primeiro, começava pelas reuniões, com 
o A.M., e ele tentava obter os materiais, os conteúdos, e 
aquela coisa toda… e percebemos que o tipo, epá… ou 
porque é desorganizado, ou porque tem… e não é só por 
aspetos negativos. É, por exemplo, perceber que… este 
tipo é muito mais produtivo e até nos interessa para o 
projeto, porque é um tipo muito interessante, e é um tipo 
que tem ideias muito interessantes e é envolvê-lo… isto 
também já aconteceu. ‘Epá, este gajo era porreiro estar 
ali… estes gajos até aprendem com ele’… 

J.B. Sim. Mas há outros que conseguiram, e há outros 
que nós permitimos. Ou porque ‘epá, deixa lá… tudo 
bem’… ou então porque percebemos que é útil… ‘epá, 
este tipo vai estourar… ele tem que se sentar ao pé dos 
designers, porque senão isto não se faz, o tipo vai ficar 
chateado… mas nem é pelo tipo ficar chateado, é porque 
a coisa não se vai fazer… não conseguimos fazer. Ele 
tem que vir aí ‘para ao pé’ do designer senão isto nunca 
mais se faz… o tipo não se sabe explicar, o tipo não 
funciona assim… e também não vai mal nenhum ao 
mundo’… isto também já aconteceu. 

J.B. Sim, sim…

J.B. Não sei se é recorrente, mas acontece. 

J.B. Sim, mas já percebemos que não vale a pena. 
Também já andamos cá há uns anos, não é? E 
percebemos que isso é um desgaste, é uma coisa que 
não compensa. Essa coisa de ir a todas, de achar que é 
possível fazer tudo, e… ‘epá, isto não se pode perder e 
epá, olha, a gente morde a língua’… já é cada vez mais 
raro. A não ser que seja assim uma coisa milionária. Mas 
isso também não acontece… eu acho que se for assim 
uma coisa absolutamente milionária, mordo… (risos)…  



10

anexo  d2

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

J.B. Não temos nada a ideia de que é possível trabalhar 
com toda a gente, já rejeitámos muita coisa, aceitamos 
ser rejeitados, também… e isso, para nós é, pela mesma 
razão… percebemos perfeitamente que haja gente 
que não quer trabalhar connosco, da forma como nós 
trabalhamos. Portanto, isso é uma coisa que já não nos 
assusta. 

J.B. Houve sempre. Mas isso desde o princípio. Houve 
sempre clientes que nunca falaram com designers. Nem 
nunca os viram. As reuniões… assim como, há clientes 
em que as reuniões são na sede do cliente, e há outros 
em que as reuniões são na sede do Ateliê de Coimbra. E 
isso não é inocente. 

J.B. Adaptamo-nos… há clientes que não podem falar 
com designers, e há outros que não podem deixar de 
falar com designers. Nós percebemos que ‘este tipo, o 
designer tem que lá ir. O designer tem que estar com ele’. 
Ou tem que ser eu… alguns tenho que ser eu, mesmo, ir 
lá falar… há outros que tem que ser mesmo o designer. 
Seja ele quem for, ele tem que falar com o designer. Tem 
que estar ali, tem que ver coisas. E há clientes onde nós 
percebemos que ele nunca poderá ver o designer. Falará 
sempre com gestores de projeto, que lhe falarão sempre 

‘ok, eu vou levar essa opinião aos designers. E depois 
digo-lhe alguma coisa’. Que é o tipo que quer mexer e 
tal… ‘não, mas porque é que não põe a verde?’… se 
estiver a falar com um gestor de projeto, ele diz-lhe ‘pois, 
não sei… tenho que falar com o designer. Depois ele 
manda-lhe um mail’… 

J.B. Quer dizer… Eu acho que… embora tenha havido 
outros, eu acho que se aguentam os clientes que tenham 
algum interesse no investimento em design.  

J.B. Sim. Nós também procuramos isso. Sempre 
procurámos isso. Ter clientes cuja atividade dependesse 
bastante do design. No caso da… eu sempre, durante 
muitos anos, eu sempre disse que não concebia O 
Ateliê de Coimbra sem trabalhar para uma editora 
com uma dimensão apreciável. Era uma área que me 
interessava, não só por serem livros, mas é uma área 
que não dispensa… não se fazem livros sem design… e 
portanto, interessava-me ter um cliente grande, em que 
a nossa atividade fosse indispensável e fizesse parte da 
identidade deles
 
J.S. Não lhes conseguimos ensinar nada. Nada. 

J.S. ’ Que obviamente é mais ranhoso, é mais chato… 
‘ai, isto não está bem… e não sei quê… meta debaixo 
da porta’. Não, aqui ninguém mete nada debaixo da 
porta. Sentam-se ao nosso colo. De facto é isso, não é? 

Temos aí uma revista que se chama ‘O COFRE’, que é 
um caso de polícia, do ponto de vista de organização 
e de gestão, e a senhora, que funciona como diretora 
da revista diz ‘ai, a direção da empresa’ – neste caso, 
é uma instituição – ‘acha que vocês ganham muito 
dinheiro com isto (que é mentira…) e está a pensar 
em ir fazer isto numa gráfica qualquer, e não sei 
quê… Mas eu já lhes disse! Se não for com o Ateliê de 
Lisboa eu não faço! Porque o Ateliê de Lisboa fazem 
coisas que vocês… que eles nem imaginam!’ Claro… 
faz as coisas que ela não faz. Que ela devia fazer. 
Nomeadamente organizar a própria pauta da revista, a 
estrutura editorial…  

J.S. Portanto, isto mantém uma relação de confiança 
durante muitos anos. O que faz com que eu tenha aqui 
trabalhos que me metem algum pânico porque já cá 
estão há tanto tempo que já não me parece natural que 
estejam cá. Percebes? Parece que já…(pausa longa)… 
No geral, os nossos clientes são muito desorganizados, 
sabem muito bem o que não querem mas não sabem o 
que querem e, como em quase todo o lado, gostam de 
trabalhar a partir de uma primeira maqueta ou de uma 
primeira visualização de um ideia ou de uma coisa 
qualquer. E portanto, têm muita dificuldade em passar 
brífingues sólidos, ou interessantes, ou estruturados… 
e portanto, uma das partes que há bocado eu disse 
que gostava, que era de reinventar o trabalho ou o 
próprio brífinguetem a ver com isso… tem a ver com 
uma compensação daquilo que vem do lado do cliente 
que geralmente é muito pouco… muito pouco… há 
clientes de todas as tipologias, mas como nós não 
trabalhamos com diretores de marketing ou chefes de 
produto de empresas, ou de comércio, ou da indústria, 
de topo… apanhamos sempre assim uns cromos… 
apanhamos sempre amadores. 

J.S. Ou seja… nós morremos com a morte dos nossos 
clientes, também… vamos morrendo com os nossos 
clientes, também. O ateliê tem, apesar de tudo, tido 
uma regeneração… ou seja, o leque, o nosso leque… de 
portefólios e de trabalhos dos nossos clientes tem-se 
desenvolvido de uma forma muito regular e de uma 
forma muito agradável. Pena é que o trabalho diminua 
de valor, porque senão… seria fantástico. Mas nós 
temos tido uma renovação interessante. Geralmente 
para fazer as mesmas coisas, como eu disse há bocado. 
E com menos dinheiro… Semprecom menos dinheiro. 
E portanto no geral, os clientes são-nos bastante fiéis… 
porquê? Porque nós nunca os lixámos, nós nunca os 
mandámos passear, nós nunca dissemos ‘ah, isso não 
podemos fazer…’ ou ‘ah, não, não… com esse prazo é 
que já não.’ Nuncafazemos isso. Aguentamos tudo. Um 
verdadeiro saco de pancada. 
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J.S. ou seja, sempre que apanhamos novos clientes 
é para fazer as mesmas coisas que já fazemos com 
os outros, que perdemos entretanto… só que agora 
cobramos menos porque há menos dinheiro e as pessoas 
acham que aquilo vale menos…
 
 J.S. Às vezes até tempo demais, para mim e para eles… 
mas pronto. 

J.S. Mas aguentei aquilo durante meses e meses e 
meses, de indignidades da parte deles bastante ofensivas. 
Da parte da relação contratual, não do relacionamento… 
isso era ótimo. 

J.S. Claro que a EGEAC, que é um cliente com o 
qual nós temos uma parceria bastante antiga e que é 
fundamental, é uma âncora do ateliê, tem prioridade 
sobre outras coisas e outros clientes. Se houver duas 
coisas para fazer ao mesmo tempo, e uma delas é 
EGEAC, é essa coisa que é feita. Os clientes que pagam 
melhor, ou os clientes com quem temos uma relação 
mais importante, quer em termos de bandeira do 
ateliê, quer em termos de dinheiro, são esses que são 
privilegiados. E é para esses que vai a minha principal 
atenção. Quer na afetação de recursos humanos e 
materiais, quer até na minha disponibilidade para isso. 
Se a EGEAC espirrar, sou o primeiro a tirar o lenço do 
bolso. Se for outro cliente que provavelmente só me 
dá chatices e aparece lá uma vez ou não sei que tenho 
outro comportamento. 

J.S. Apesar de ser muito fácil nós zangarmo-nos 
com os clientes, que são tendencialmente estúpidos, e 
tendencialmente grosseiros e ligeiros na apreciação que 
fazem do nosso trabalho, e até do trabalho deles, na 
maneira como o apresentam, como brífingue, nós temos 
uma infinita paciência para com eles e uma preocupação 
de corresponsabilidade com os clientes em relação aos 
trabalhos. Quer no resultado, e na gestão desse resultado, 
mas quer até no auxílio da definição do brífingue. 

J.S. A continuidade com os clientes e com os trabalhos 
implica naturalmente rotinas bastante específicas, não é? 
E que demoram bastante tempo a aprender. As pessoas 
demoram algum tempo a ser competentes… 

J.S. Portanto, uma relação continuada com o cliente é 
uma relação que tem também uma segurança financeira 
que é importante para o ateliê. 

L.A. É verdade que acabas por fazer o trabalho 3 ou 4 
vezes, mas é verdade que estás a ajudar o cliente que, a 
meu ver, está cada vez menos capacitado para avaliar 
um trabalho gráfico. 

L.A. Eu acho que cada vez menos os clientes fazem uma 
espécie de brífingue em que pensaram o trabalho. Eles 
não pensaram nisso. 

L.A. Cada vez menos… o programa é mais escasso. 
Cada vez mais… é como se nós lhes inventássemos 
o programa, lhes mostrássemos a nossa visão do 
programa e partimos a partir daí. É aquela coisa 
do ‘só consigo ver isso com um boneco… só consigo 
ver com o desenho’… é um bocado isso. Não há 
de ser muito diferente… falei agora no desenho e 
pensei na publicidade dos anos 60, 70, 80, em que se 
fazia um storyboard. Agora já não existe isso… se 
calhar esta questão de se fazer um catálogo fake é o 
nosso storyboard. É o nosso ponto de partida para a 
discussão seguinte. 

L.A. Isso é o que nós achamos… posso dar o 
exemplo concreto desta [Revista] que nós estamos 
a fazer, em que aquilo é tudo inventado por nós. E 
eles, depois, conseguem fazer um pensamento crítico 
mas é sobre o que estão a ver. Eles não te conseguem 
dizer ‘isto não pode ser nem assim, nem assim, nem 
assim, e tu estás a afunilar ideias, estás a limitar-te 
a ti próprio, estás a limitar o resultado em função 
desses constrangimentos que eles te estão a dar. 
Eles não te deram nada disso. Tu é que inventas os 
constrangimentos, tu é que te pões… neste caso da 
revista… tu é que te pões do lado do leitor e pensas 

‘ok, se isto for assim se calhar é menos produtivo do 
que se for assim… é menos legível, é menos lógico’. 
Portanto, tu é que fazes esse trabalho todo. 

L.A. É raro encontrar um cliente com quem, de antemão, 
consigas discutir coisas. Acho que isso é muito difícil. 
Está a ser cada vez mais difícil. Por culpa do ensino, da 
conjuntura, do tempo que há para desenvolver as coisas, 
da competência ou incompetência das pessoas que 
pedem o trabalho… isso é tudo válido.  

L.A. Exatamente. Que, em última análise, e numa 
visão muito pessoal, eu acho que o cliente também 
devia participar. Até porque é isso que nos ensinam 
na escolinha. Que o projeto gráfico, o trabalho de 
design gráfico ou design de comunicação, o que lhe 
quisermos chamar, tem que ser bilateral. Tem que ser 
entre o cliente e o designer. Tem que haver discussão. 
Tem de haver… e têm de chegar os dois a um bom 
porto. E não convém… nem que seja o cliente a 
decidir ‘não, isso não pode ser amarelo porque eu não 
quero’. Não pode ser o cliente a dizer tudo nem pode 
ser o designer a dizer tudo. Tem que ser bilateral.
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L.A. Sim. E não estás a fazer só por estar a fazer. Estás 
mesmo a pensar no que estás a fazer, a sério. Estás 
mesmo a pensar se aquela hipótese é a melhor hipótese. 
De certeza que haviam outras hipóteses melhores… mas 
estás a pensar no que estás a fazer. Eu acho que isso tem 
vantagens.  

L.A. ele próprio, o J.S., não sabe o que é que o cliente 
quer. 

L.A. Cada vez mais as encomendas são feitas por 
telefone, ou por e-mail, ou o que quer que seja, mas são 
cada vez mais escassas em termos do programa, do que 
é que se pede… 

L.A. O cliente-base do ateliê são pessoas que conhecem 
o J.S. São pessoas que, para o bem ou para o mal, são 
pessoas que acham que o trabalho é feito pelo J.S. 

L.A. Aqui varia… Eu dizia que são pessoas que o J.S. 
conhece, mas podem não ser… podem ser também 
pessoas que conhecem o nome do ateliê… isto começa-
se a misturar, com o passar dos anos. São pessoas que 
viram o nome do ateliê algures e vão ter connosco. 
Como a Agenda de Lisboa, por exemplo… veio ter 
connosco. Fazer um perfil do cliente habitual… não é 
fácil, mas posso dizer que consigo contar por três ou 
quatro dedos os clientes que achei que eram clientes a 
sério naquele ponto de vista da discussão do projeto… 
de, em conjunto, chegar a bom porto… em conjunto, 
chegar a um projeto que é melhor do que aquilo que ele 
imaginou, melhor do que aquilo que eu imaginei… e, 
juntos, construímos um resultado… 

L.A. Para mim, é. O cliente ideal, exatamente. O cliente 
ideal é o cliente que discute contigo. Não é que discute 
contigo porque é um frete. Não discute contigo para 
dizer que aquilo está mal. Discute contigo, mesmo… é 
quando somos capazes de estar ao telefone a discutir 
uma… se usamos travessões ou não… eu digo um 
argumento, eles dizem os argumentos deles… e, no final, 
chegamos a uma conclusão qualquer… se calhar usamos 
travessões mas é sem indentação, por exemplo… pode 
ser uma coisa desse género, por exemplo. 

L.A. são aqueles em que eu sinto que o trabalho 
é feito por mim, o que às vezes é um bocadinho 
desprestigiante para eles próprios… são os clientes 
que eu sinto que me enviam o texto… mil carateres 
e eu, de mil carateres, tenho que cozinhar aquilo 
para outra coisa qualquer fantástica… ou seja, eu 
é que estou a fazer o trabalho… não é o trabalho 
dele, mas é… não sei, mas parece-me que falta visão 
da parte dele. Não é? Tens um gajo fantástico à tua 

frente, tens um ateliê fantástico, e tu não estás a tirar 
partido disso… estás a enviar um textinho da tanga 
e estás à espera que eles façam uma coisas giras com 
isso. Quando esses gajos podem fazer umas coisas 
fantásticas se tu próprio tiveres uma ideia qualquer 
sobre o que é queres… se conseguires discutir… 
queres um livro sobre não sei quê. Ok. Mas queres 
vender isso a quem? Queres… sei lá… queres um livro 
com imagens e texto. E se fizéssemos um livro metade 
imagem, metade texto… se fizéssemos fascículos… 
tudo isto são reinos de possibilidades para fazermos 
um livro só. Se fizéssemos ao baixo, se fizéssemos ao 
alto… se fizéssemos um tijolo tipo Frost, que não pesa 
nada… se fizéssemos uma coisinha deste tamanho… 
tudo isso são reinos de possibilidades onde eu acho 
que nós não somos confrontados com os nossos 
clientes, muitas vezes… 

L.A. Exatamente. Portanto, acaba também por entrar 
numa espécie de rotina um bocadinho consentida, 
também… também esta coisa do ‘quero um livro, mas é 
para amanhã’… vais discutir o quê? Vais fazer um livro 
e pronto! Não tens tempo… 

L.A. Não sei se é a visão que eles têm do trabalho que 
lhes estou a pedir, que é uma espécie de coisa menor 
e, portanto, eles vão despachar… pode ser isso. Não 
sei se é uma questão só de tempo, não sei se é uma 
questão valer tanto monetariamente que eles vão… sei 
lá, há todas estas possibilidades. Em última análise, 
eu acabo por pensar só, e desde que ele resolva aquilo 
bem… não lhes vou pedir mais. Vou-lhe pedir que ele 
resolva aquilo. 

L.A. eu sinto que o valor é zero. O valor que nos dão 
é zero. 

R.M. ter a aprovação do J.S., inicial… isso para mim… 
mesmo que ao cliente possa não agradar, ok… isso 
também é uma grande porcaria, por teres que criar 
uma coisa nova… mas vejo o J.S. também como um 
cliente, entre aspas… ou seja, também é para ele que 
eu estou a tentar responder… 

R.M. Sim, às vezes acho que… e pela discussão 
das coisas… sei lá, por exemplo, agora com a 
campanha ‘andar em festa’, o R.B. teve a ideia, que 
era a questão dos transportes… e eu peguei na ideia e 
fi-la conforme achei que podia resultar graficamente. 
E isso resultou… ou seja, o R.B. teve a ideia e eu 
concretizei-a… não sei se era assim que ele a tinha 
idealizado quando falou nisso… o J.S. achou bem, 
depois o R.B. também achou bem… acaba por ser um 
brainstorming, mesmo quando é à distância… porque 
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muitas coisas têm que ser… essa ideia eu criei-a 
completamente fora do ateliê e… e depois a opinião 
que o J.S. tem, ou que o R.B. possa ter ou outra pessoa 
também a molda. E portanto tu és… uma pessoa que 
acaba por ser versátil e te moldares… e isso também 
tem que ver com o cliente…  

R.M. Do tipo ‘isto ou aquilo seria para a EGEAC’… 
parece que vais conhecendo ou vais sabendo o que é que 
eles podem querer ou o que é que eles podem esperar… 
nem sempre, às vezes apanham-nos de surpresa. 
Quando as propostas são chumbadas não sei quantas 
vezes… mas tentas responder também a isso 

R.M. Epá, depende… eles são todos muito diferentes. 
Não, é sempre tudo… sei lá, acho que quase tudo é 
sempre urgente… e na verdade não o é. Depois, quando 
tentas conversar melhor e perceber… mas cada cliente 
é um cliente específico. Sei lá… se me fores a falar da 
FIDELIDADE MUNDIAL, é TUDO mega urgente, e 
estamos em pânico e não sei quê… (risos)… 

R.M. Até é… só que eles bombardeiam-te assim com… 
é sempre… ‘e queremos ver, e queremos fazer, e temos 
isto, e isto, e isto… e esquecem-se que tu és um ser 
humano, às vezes… eu acho que isso é um bocado 
mau… quando o cliente acha que te dá e que tens que o 
fazer na hora. E não tens de ir jantar, porque tinhas um 
jantar combinado, sabes? E acham que eles é que têm 
que sair às 5h00 da tarde… isso irrita-me. Detesto isso. 

R.M. E a vez que fiquei mais chateada, na altura de uma 
exposição para o MUDE… aquela exposição que lá 
esteve… ‘Morte ao Design! Viva o Design!” Eu aí fiquei 
mesmo possessa… pensei ‘isto é uma falta de respeito…’ 
Eu à espera de uma aprovação e eles já se tinham 
pisgado todos. E eles: ‘Ah, não vamos dormir aqui no 
MUDE. Não acha que eu vou dormir aqui no MUDE, 
pois não?’ Pois, mas eu se tiver que ficar porque tenho 
fechar isto, eu fico. Mas se não vês essa predisposição da 
parte de um cliente, porque acha que tem as coisas dele 
para fazer com os filhos ou com a família… eu também 
tenho! Não é? E isso irrita… enquanto com a EGEAC isso 
não acontece tanto. 

R.M. Acho que tem de haver tolerância e colaboração 
de ambas as partes. Se te dispões a fazer determinada 
coisa e a outra pessoa também… ótimo. Não é: ‘mas, 
oh…! Preciso já disso! Ai, não sei o que é que hei de 
fazer’… Isso acontece imenso com a FIDELIDADE… 
Isso irrita-me… epá, são supersimpáticos, mas irrita-me 
essa coisa de ‘tu trabalhas para mim, portanto tens que 
o fazer’… (risos)… estou a exagerar um bocado, mas 
pronto… e depois também chateia às vezes quando 

estás completamente dependente do cliente para fazeres 
determinado projeto e ele não ata nem desata por 
causa disso… E quando tu tens vontade para o fazer. 
Essa tua vontade e essa tua disposição para o fazer… 
para desenvolver determinado projeto… também vai 
morrendo… vai abrandando porque não vês a mesma 
iniciativa por parte das outras pessoas. Quando vês que 
está tudo pelo mesmo, ok. 

R.M. Sim, há algumas que conheço. Com a EGEAC é 
uma coisa muito… eu acabo por ter que falar sempre 
com eles porque é algo que basicamente acontece ao 
longo de todo o ano… Vou trabalhando com eles nos 
vários projetos. Portanto, é uma relação muito próxima, 
já… umas vezes com mais ou menos sorrisos, quando 
começas a achar que a coisa não está a correr bem… aí 
já sorrimos menos. Mas nunca deixámos de ser bem 
educados uns com os outros… 

R.M. Sim… tento ter sempre esse cuidado. Mas estar 
à vontade… estou muito mais, mas falo da EGEAC 
especificamente. 

R.M. E o que me chateia às vezes… não é culpa nossa. 
É do cliente, muitas vezes. Enviam as coisas… chegam 
sempre muito tarde. Ou quando me passam as coisas 
já me passam muito tarde, e já é feito tudo muito sob 
pressão. Eu também não gosto de estar a pastelar… 

‘faz isto, e agora é aquilo’… mas gosto da pressão de 
estar a trabalhar, da adrenalina e do ritmo, mas em 
determinado horário. 

R.M. e depois o PAULO LONGO tem esse problema, 
em que quer fazer tudo e tudo e tudo… só que… por 
outros motivos, pelos motivos dele, depois não faz nada. 
E isso… opá, toda a gente tem coisas para fazer, eu 
percebo isso, não tou a criticar nesse sentido, só que 
isso empata o teu trabalho, como é lógico. Então estás 
ali… em vez de estares 1 mês para fechares uma revista, 
estás três. E isso é super desmotivante, também… eu, a 
certa altura, já não podia ver a [Revista]. Todos os dias… 
mudavam uma linha, acrescentavam um texto… ‘opá, 
quando é que isto fecha?’… é que já se torna ridículo… 
não sou a única a achar… 

R.B. Sim, até porque em muitos dos casos somos nós 
próprios que o produzimos. Produzimos, pensamos, 
executamos, encomendamos… há imensos valores 
adjacentes a isto. Alguns gráficos… podia lembrar-me 
de coisas mais pequenas, de tipografias que eu identifico 
imediatamente com o J.S. Mas acho que isso é um 
bocado redutor em relação a isto que digo. Uma vez foi 
ao ateliê uma excursão, uma turma, com aquele tipo dos 
cartazes austríaco… ou alemão…  
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R.B. As pessoas gostam de entrar ali. Mesmo os 
clientes… se nós não os mandarmos embora, eles ficam 
à tarde… com wi-fi e tudo, portanto… estão à vontade… 

R.B. Às vezes, há… também não digo que o cliente, às 
vezes, não tenha rejeitado uma boa proposta… também 
já aconteceu… 

R.B. É normal. Acho que… quando o trabalho é 
rejeitado é porque, provavelmente, não estava bem. Um 
melhor trabalho tem sempre melhores condições de ser 
aprovado à primeira. Se acontecia mais vezes e agora 
acontece menos é porque as pessoas estão mais… o 
ateliê está mais capaz de fazer melhores propostas à 
primeira hipótese. Mas não acho que aconteça nem 
muito mais nem muito menos. 

R.B. Sim, porque às vezes apanhamos gente que não 
discute. Eu, pelo menos, desconfio um bocado disso…de 
alguma ausência de opinião… portanto, até por serem 
da área de trabalho onde estamos, é gente que gosta de… 
e, se calhar, gosta é a melhor palavra… gosta de opinar, 
também, de discutir, de achar que sabe… às vezes não 
pelas melhores razões…  

R.B. Todos te dirão a mesma coisa… isto tem um 
significado… que não se deve fugir. Até porque o cliente 
perceberá muito rapidamente… 

R.B. Quando a proposta é mesmo boa também tem 
esse… há a maior probabilidade de que o cliente não 
rejeitará, e portanto investimos menos nessa fase. Ou 
então aquilo é tão bom, que não queremos mesmo que 
ele rejeite, que vamos todos… 

R.B. nós somos suficientemente desorganizados para 
que nos possamos organizar de formas diferentes 
conforme instintivamente percebemos que a coisa 
pode ou não resultar. E também não há… pela 
experiência, já percebemos que não há regras. Aquilo 
que num caso resulta, noutro… porque o cliente é 
muito mais intrusivo, ou ele próprio tem muito mais… 
é um tipo que tem muito mais dúvidas e dificilmente 
decidirá qualquer coisa à primeira e, então aí… se 
tiver sempre uma segunda opinião ou o J.S. sempre a 
dizer que… a reforçar a qualidade… ajuda a ganhar 
corpo, a proposta. Isto não… os clientes não são iguais 
e nós também não somos… e as propostas também 
não são… 

R.B. Sim, lidamos todos… o cliente do ateliê, diria que 
tem algum… que tem um conhecimento razoável do 
nosso trabalho. É como se já tivesse uma identificação 
muito razoável com aquilo que nós fazemos, portanto… 

temos alguma… gozamos de alguma liberdade para 
trabalhar no início. O que não é assim tão irrelevante 
quanto isso, porque não precisas de entrar a provar tudo, 
não precisas sequer de um batalhão comercial logo à 
cabeça a relembrar que nós fizemos isto e isto e aquilo… 

R.B. Sim, eu diria que sim. Até porque somos… às 
vezes os trabalhos acabam, mas raramente fomos 

‘despedidos’… as relações vão continuando. 

R.B. Hoje trabalhaste com cinco pessoas num 
determinado sítio… essas cinco já não estão lá e 
foram para outros lados… é uma rede de pessoas que 
também vai continuando a trabalhar connosco… como 
nós também fazemos com colaboradores nossos, por 
exemplo… portanto, de alguma forma, é um cliente que 
confia, se quisermos aqui encontrar uma tendência no 
trabalho… é um cliente que confia no nosso trabalho. 

R.B. Sim… daí também, provavelmente, pela natureza 
dos clientes com quem trabalhamos… é uma área mais 
cultural… são pessoas que… às vezes nem sempre pelas 
melhores razões, mas discutem as soluções,as opções, 
as outras possibilidades… aí, é-te exigida alguma 
ginástica… quando não há discussão nós,às vezes, até 
desconfiamos da própria solução… ‘se calhar isto não 
estava muito bem’…  

R.B. O oposto é o melhor ponto de partida. É tu 
achares que um melhor trabalho tem sempre melhores 
condições de ser aprovado, portanto… se não foi, ou 
intrinsecamente o trabalho não estava bom, ou não foi 
bem apresentado, ou não foste tu capaz de… ‘ok, isto era 
uma coisa um bocado imprevista, devias ter apresentado 
outro tipo de desmultiplicações’…  

S.V. Não, nada. Depois aí sim, é esclarecido… há 
dúvidas a tirar… falamos com o cliente e depois aí vem 
a fase do orçamento, porque… se não tirarmos primeiro 
as dúvidas podemos estar a orçamentar mal… o que 
acontece, e o que sinto é que… Não tem que ver com 
a culpa dos clientes… quer dizer… há alguns clientes 
que eu acho que já deviam saber como é que as coisas 
funcionam… mas as pessoas não têm noção, muitas 
vezes, do que é que implica um trabalho… que têm que 
passar mais informação para os designers… muitas 
vezes mandam-nos um trabalho assim… a indicação de 
que querem ver um trabalho, e nem sequer dizem se é 
um livro fino de 20 páginas ou um livro de 400 páginas! 
(risos) E uma pessoa fica a olhar…
 
S.V. Do tipo de trabalho que querem, do tipo de 
trabalho que dá… Eu acho que a nossa função é explicar, 
informar, avisar… ‘Atenção… atenção às imagens, as 
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ilustrações… o timing que isso ocupa… portanto, tem 
que haver esse lado, de explicação. Há outros clientes 
que não… dada a experiência que têm, já conseguem… 

S.V. Há os clientes que têm formação na área e que 
sabem… que sabem o que querem… e que acaba por 
ser mais fácil trabalhar com essas pessoas, porque 
ao falar com eles conseguem explicar… e mais 
rapidamente conseguimos chegar lá… ao trabalho, ao 
produto final. E há outras pessoas que não sabem de 
todo como é que é o processo. Por um lado pode ser 
vantajoso porque dá-nos uma certa liberdade… mas 
por outro lado pode ser o caos porque a pessoa… o 
cliente é um cliente difícil, porque não nos dá tudo o 
que nós necessitamos… 

S.V. Não… que tenha uma mente aberta. Vem a 
pastinha toda, vêm as coisas organizadas… e que 
tenha a mente aberta e, no fundo, que tenha um bom 
gosto… não é? (risos)… 

S.V. Não… é a tal história… para mim, existem… para 
já, não há um ideal. Isso é impossível. O cliente ideal 
não existe. Mas há o bom cliente, em que no fundo 
acabamos por falar o mesmo tipo de linguagem…  

S.V. Agora… há outros clientes que não, que aí são eles 
próprios que aprovam 

S.V. Facilmente começamos a ficar próximos… a estar 
mais descontraídos… é um processo muito humano, 
não é? Ao princípio tratamo-nos por ‘você’, a seguir já 
por tu, a seguir já estamos a falar dos gostos… ou da 
vida… há pessoas com quem nós temos uma relação de 
há oito anos… acaba por ser parte da… não da família 
que é assim um bocadinho infeliz (risos)… do meio… 
e depois muito facilmente nos encontramos, porque 
frequentamos os mesmos locais… 

S.V. Claro que há determinadas alturas que é difícil… E 
principalmente para… Para eles… Para eles… designers, 
não é? Os criativos… Sim, se calhar queriam ir por 
aquela direção, mas o cliente está a dizer… depois… tu 
tentas puxar… E há ali um jogo de forças… Em que há… 
Em que há alturas em que nós ganhamos mas a maior 
parte das vezes são eles que ganham… É a tal questão, 
aquela filosofia do… O cliente no fundo é que… que 
manda… que nós tentamos sempre não ter essa… seguir 
essa regras… (risos) mas às vezes é necessário darmos o 
braço a torcer e… 

S.V. Alguns empobreceu, verdadeiramente. E é uma 
pena… É uma pena que determinados trabalhos 
venham… tiram um bocadinho mais o nosso cunho… 

Hmm… Noutros casos é interessante ver o nosso cliente 
satisfeito com o resultado mesmo nós não tendo seguido 
as regras dele… E isso acho que é… 

S.V. Exatamente. E isso é… é bom. (risos) É bom 
sentir isso. Conseguimos… Seguimos o que realmente 
queríamos e o cliente está satisfeito… Era o ideal, que 
fosse sempre assim… (risos) 

S.V. Entre nós… em relação ao cliente, sim existe… 
mas se calhar não tanto como eu às vezes eu gostaria… 
portanto, o que eu faço muitas vezes é um telefonema e 
pergunto se está tudo bem… porque depois também há 
a fase da faturação, não é? E…e… tenho uma conversa 
com o cliente em que tento perceber… Mas isto em 
relação aos trabalhos que têm um final, de faturação… é 
aquele… No caso da EGEAC, que é uma avença e estão 
sempre a sair… materiais… aí isso acontece quando o 
J.S. vai uma reunião ou quando o R.B. reúne com a R.M. 
CASTEL-BRANCO ou com o MIGUEL HONRADO e… e aí 
há uma análise dos últimos seis meses…
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A.B. Muitas vezes, sim… Depende muito… a 
comunicação do cliente depende muito do que o cliente 
é. Há clientes que já são da casa e a comunicação com o 
cliente está completamente… é íntimo, já… entre todos 
os designers e muitas das pessoas desses clientes. Mas 
há outros não… Clientes novos… No fundo, clientes que 
o A.M. percebe que precisarão de maior moderação… 
ou até para nos proteger a nós, equipa, de um cliente 
confuso… ou difícil. Portanto, aí reserva-nos um 
bocadinho e faz ele o papel de filtro. 

A.M. Há de tudo… há de tudo, mesmo… 

A.M. Ah, sim! Há clientes… quando eu digo… nós 
recebemos aí convites… ainda esta semana recebi um, 
para desenvolvermos um projeto gráfico e propor… 
e eles estavam a fazer a consulta a vários, e nós 
explicámos que não fazíamos isso, e eles não quiseram 
mais trabalhar connosco, portanto… aí, sim… 

A.M. Não é uma questão de eficácia… o design não 
tem que ser sempre eficaz. Às vezes há projetos que 
não têm que ter um retorno necessariamente financeiro. 
Não há propriamente um cliente a exigir resultados. É 
uma encomenda muito mais próxima da encomenda 
artística, muito mais próxima do mecenato, em que eu 
encomendo a um designer a conceção de um objeto/
catálogo/livro…  

A.M. Exatamente… em que não é fundamental que 
economize ou que encaixe na produção… que tire 
aproveitamento dos planos de produção, porque isso 
não é uma preocupação… não é questão o custo 
unitário final do objeto porque ele está subsidiado 
a priori e, se se vender, é um extra… a importância 
ali é criar um… e não estou a dizer que em certas 
encomendas não haja situações que façam sentido 
desse ponto de vista, em que a ideia ali nem é tanto 
a ideia comercial… mas isso retira uma carga 
muito grande. Muitas vezes a dificuldade de alguns 
projetos de design é, com recursos limitados e 
com condicionantes muito fortes, a de resolver um 
problema… e não escondo que a nós também nos dá 
prazer fazer trabalhos, muitas vezes, com orçamentos 
muito mais dilatados, e com uma encomenda com um 
programa mais aberto. Não completamente aberto, 
porque aí a certa altura eu acho também que o design 
tem uma certa dificuldade… aí já estamos, claramente, 
a entrar no domínio artístico… 

A.M. Exatamente… e que não têm paciência para 
outros… é legítimo. Mas na área cultural, eu fico 
com a sensação, e acontece muitas vezes, que existem 
designers que preferem isso por causa dessa questão: 

porque muitas vezes não há essa preocupação… os 
contornos são muito mais… 

A.M. Não. Não… e nota-se. Eu, às vezes, tenho algumas 
dúvidas… tenho uma certa curiosidade quando ouço 
dizer designers que preferem trabalhar estritamente na 
área cultural… atenção, não estou a pôr palavras nas 
bocas de ninguém… mas tenho curiosidade genuína 
em perceber se é… ‘sim, senhora, é uma questão que 
tem a ver com a natureza do trabalho e dá-me prazer 
e um gozo que atividades comerciais, etc, não me 
dizem nada… e não me interessa’… acho que isso 
é perfeitamente legítimo, tal como provavelmente 
haverá designers que querem ir estritamente trabalhar 
para agências de publicidade e querem ir materiais de 
comunicação pura e dura…  

A.M. …Sim, muitas vezes fazem-no através do 
mecenato, mas em última análise o nosso interlocutor… 
os Museus, etc, com quem nós trabalhamos, tem 
mecenas privados, mas aí a entidade privada nem existe 
para nós, para todos os efeitos. É um financiador, não 
tem grande palavra a dizer… não é um cliente. É um 
stakeholder, mas não é um cliente direto e muitas vezes 
nem sequ intervém. Que mais diferenças existem? Há 
vantagens e desvantagens. Muitas vezes, no privado, 
notas que as questões são discutidas… lá está, também 
depende muito das pessoas que estão nos lugares. 
Acontece… é mais fácil, no setor público, acontecer 
que um projeto não seja devidamente questionado e 
escrutinado, porque no fundo é dinheiro de outros. 
Isto não é necessariamente verdade porque há muita 
gente no setor público que gere… e então nos anos 
mais recentes isso tem-se visto, em pessoas que têm a 
responsabilidade de gerir as instituições… já zela e tem 
uma preocupação de eficácia do design, de utilidade e 
de qualidade… 

A.M. São… depende… há diferenças, necessariamente. 
Não consigo dizer que um é melhor que outro. 
Nalgumas questões… por um lado, há toda uma 
questão, e particularmente nesta altura…há toda uma 
questão do contexto de trabalho que é condicionado 
por isso. Contratação pública, adjudicação… em 
todo esse processo, logo aí há uma diferença grande. 
Embora nós tentemos, com aquele tipo de modelo de 
proposta, que essas questões sejam à mesma discutidas, 
se bem que às vezes é difícil porque se muitas vezes 
nas empresas, o interlocutor é o mesmo, e muitas vezes 
esse documento lhe passa pela mão, muitas vezes 
nos serviços públicos eu tenho que garantir que essa 
informação chegue a sítio certo. Muitas vezes essas 
questões, como são entendidos como orçamentos, vão 
para o serviço de contabilidade, que só está interessado 
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em garantir… que está lá o prazo de execução, que 
está lá o prazo de validade da proposta… muitas vezes 
aí temos que diferenciar essas questões… e depois, é 
evidente que há diferenças. Há muito poucos trabalhos 
de índole cultural que nós conseguimos fazer para o 
setor privado, porque não há grande tradição do setor 
privado…  

A.M. um dos grandes gozos de trabalhar nesta profissão 
e de trabalhar nesta área é lidar com um variedade 
muito grande. Imagino que existam indústrias ou 
empresas que trabalham sempre para o mesmo perfil 
de cliente e dentro de um setor de atividade muito 
específico…Numa semana, eu posso reunir com um 
diretor de um Museu Nacional ou posso estar a falar 
com uma empresa canadiana que está a pensar lançar 
uma nova plataforma de edição digital e que quer 
trabalhar com designers a fazer modelos gráficos de 
ebooks… e, no dia seguinte, posso estar a falar com 
uma PME familiar da área dos derivados, dos lacticínios, 
ou qualquer coisa que o valha… e que quer remodelar 
a imagem e as embalagens… ou uma startup de dois 
miúdos, das biotecnologias, que querem lançar um 
produto absolutamente inovador. É uma variedade de 
registos que a mim me agrada imenso, pessoalmente. 
Dá-me imenso gozo… 

A.M. depois também ver os diferentes registos em 
que essas pessoas funcionam, e ter que lidar com eles 
também nesses registos, obviamente. Os termos e 
a forma como se conduz uma gestão de um projeto 
para um Museu Nacional não é nem de todo nem de 
perto a mesma forma em que se discute a mudança 
da marca de uma empresa familiar… de âmbito 
regional, ou alguma coisa do género. E, portanto, o 
perfil de cliente do Ateliê de Coimbra é muito variado. 
Abarca não só público e privado, portanto… Nós 
temos clientes tanto do setor público como do setor 
privado, embora haja aí alguns… sei lá, consegue-
se definir um bocadinho melhor. No setor público, 
estamos a falar essencialmente instituições do setor 
Cultural… Museus, principalmente… e do setor, diria… 
da Academia, Investigação e Desenvolvimento… 
Universidades, Centros de Investigação, Centros de 
Transferência de Tecnologia, como o INSTITUTO 
PEDRO NUNES… isso no setor público, genericamente 
são esses dois principais perfis. No setor privado, 
também é possível caracterizar. Não trabalhamos com 
grandes corporações… não por opção. Quer dizer… 
parcialmente, sim, por opção, mas em boa verdade não 
posso dizer que tenha recusado muitos ou que tenha 
ido atrás de muitos desses clientes. Nós não fazemos 
um esforço ativo de ir, angariar novos clientes… 
preferimos muito mais aproveitar as oportunidades que 

vão surgindo. Volto àquela questão de que já falámos 
da outra vez, da empatia… e do quão fundamental 
isso é. E é muito mais fácil essa empatia ter lugar 
quando, a priori, já se sabe que do outro lado há um 
reconhecimento do nosso trabalho, e até um certo 
desejo 

A.B. Dos custos, sim… do desperdício… Eu acho que 
sim. Esse lado efetivo de custo, tempo, benefício, etc. O 
privado tem essa coisa bastante mais… normalmente. 
Porque tem que ter. Se alguém te vier sempre trazer o 
copo de água escusas de saber onde é a cozinha, não é? 
É um bocado isso. 

A.B. Uns mais que outros. Muitos sim, outros acabam 
por, com algum trabalho… às vezes há alguma 
turbulência, mas depois a coisa vai e encaixa ou o 
trabalho começa a resultar e eles começam a perceber 
que afinal ‘epá, nós não estamos a demorar mais 
tempo porque somos uns grandes mandriões, mas’… 
ou que só apresentamos uma proposta porque não 
queremos trabalhar… 

A.B. Não, os clientes antigos normalmente… já há um 
histórico, já há uma base de comunicação e portanto já 
percebem… ‘Eles fazem, mas precisam de tempo’… A 
não ser que eles próprios estejam também sujeitos a 
pressões, que têm porque têm que abrir a exposição no 
dia tal, porque têm a visita do Secretário de Estado não 
sei das quantas… Epá, isso são prazos doidos, é preciso 
fazer, no matter what… E acontece. 

A.B. Às vezes, sim. Acho que sim. Acho que os 
clientes do setor privado têm um foco bastante 
mais… sharp… Mais afiado. Talvez essa crise venha a 
mudar um bocadinho isso, mas… atenção, isto é uma 
generalização e injusta como outras generalização são, 
mas nota-se um bocadinho. Muitos dos clientes com 
quem nós às vezes temos mais problemas em termos 
de não respeitar prazos, de não saber fazer… malta 
teórica, que só dão aulas, que escreve, mas que depois 
não faze ideia dos tempos que são precisos para fazer 
coisas… às vezes é malta que, de facto, não está 
habituada a produzir, a concretizar. É só na teoria… 
mas depois na prática há constrangimentos (risos)… 
e às vezes não têm noção do tempo que as coisas 
demoram, do esforço que implica… 

A.S. Pois, não… lidei para aí com 3, 4, 5 deles… já fui 
a reuniões… mas não sei se posso, a partir desses casos 
pontuais, dizer que os clientes são assim ou assado… 
porque eu já tive… sei lá… já tive reuniões em que deu 
para falar, para perceber exatamente o que é que era… 
já tive reuniões em que… os próprios clientes entre 
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si… eram um grupo grande… que não sabiam o que 
é que queriam, ainda estavam a discutir entre eles… e 
eu estava lá… acho que há de tudo um pouco. Mesmo 
a mim, que são pouquinhos, acho que há de tudo um 
pouco.  

A.S. Não sei… acho que quando eles estão mais à 
vontade com os clientes a coisa é diferente. Podem 
mandar mais bitaites… 

A.S. Sim, depois se eles ouvem ou não… depende. Mas 
claro que, quando as pessoas têm uma relação fora dali, 
ou dali mas já… estabelecida… é natural que as coisas 
sejam diferentes… agora, o que é que corre melhor…  

A.S. Não…
(E entre os setores público e privado? Há diferenças nos 
trabalhos que fazes?) Para mim… os meus clientes são 
mais o MUSEU DA CIENCIA… depois a AIRC, que já 
é privado… vai alternando, não te posso dizer… 

A.S. Não… para mim não. Para mim trato-os todos da 
mesma maneira.  

A.S. Opá… eu ainda não a senti… estava aqui a pensar 
se já tinha tido clientes novos… sim… e eu trabalho da 
mesma maneira… porque para mim são todos clientes 
novos, percebes? Por exemplo, quando cheguei, não 
tinha relação nenhuma com eles… 

A.S. Exatamente… E eu trato-os todos da 
mesma maneira, que é fazer o melhor que sei, 
independentemente de serem novos, de serem da casa, de 
ser pro bono, e não sei quê… para mim, eu trato-os todos 
da mesma maneira… acho que assim é que deve ser.  

D.S. Há clientes que compreendem. Há clientes que 
tudo o que a gente faça, é… é certo. 

D.S. eu acho que há uma grande diferença entre os 
clientes do Ateliê de Coimbra e os clientes da INCOGRAF, 
por exemplo… ou os meus clientes, aqueles com quem 
eu trabalhava. Um cliente comercial, que tem a sua 
empresa privada e não sei quê, sabe que quer gastar x e 
sabe muito bem o que quer. Não sabe como… mas sabe 
que ‘é por ali’…um cliente do Ateliê de Coimbra, por 
exemplo os Museus… o dinheiro não é deles… 

D.S. É. Há uma falta de consciência, da parte de quem 
está à frente dos museus… e há dois ou três museus 
em que… eu, se mandasse alguma coisa, no final 
dos projetos mandava as pessoas embora, porque são 
incompetentes. O que está a acontecer em Viseu, que 
era para abrir o ano passado (2011) em novembro… o 

projeto era meu, foi feito tudo, e nada daquilo que foi 
feito está a avançar. Também tem outra questão aí, mas… 
nem sequer entro por aí… mas é inconcebível. Não é 
possível que, a duas semanas da abertura do museu, 
ainda não haja tabelas das peças. Isto não… é impossível 
de justificar. E eu não consigo perceber como é que 
estas pessoas acabam o trabalho um ano depois da data 
e continuam lá. Se, por exemplo… o caso do TAVORA. 8 
meses para trabalhar. Dizem eles… eu recebi os textos 
no dia 5 de novembro, para dia 14 estar o Catálogo a ser 
impresso… no dia 5 de novembro! Vais-me dizer que 9 
meses não serviam? 

D.S. se for um cliente, isto vai-lhe… imagina… e 
eu já trabalhei nesta área. Tens uma feira… uma 
feira… Exponoivos… ou alguma coisa assim… e eu 
estou a dizer isto porque já trabalhei para empresas de 
catering… há uma feira em que o cliente diz assim: 

‘olha, eu só tenho este dinheiro assim assim… e x vai 
para a Feira, tenho que pagar o stand, e outro x é o que 
sobra, para publicações e não sei quê’… e tu tens que 
gerir isto… naquele dia, tu tens que arranjar maneira 
de aquilo estar lá… não é ‘olha, vamos adiar para a 
semana’… não, não. É naquele dia, as coisas têm que lá 
estar montadas… e recebes e… o dinheiro não é muito, 
às vezes, mas as coisas são mais controladas. Entendes? 
Tive uma namorada que trabalhou na GOLDSER… e 
já trabalhou numa das empresas do GRUPO LEVIRA. 
Uma… até mais que uma… e o catálogo da GOLDSER 
foi impresso na Gráfica IDEAL. As referências iam 
todas mal… o catálogo custou 22.000 euros… quem 
é que saiu prejudicado no meu disto tudo? Foi a 
GOLDSER… não é?mas o dinheiro é deles, eles fazem o 
que quiserem com ele… agora, esta coisa dos Museus, 
o dinheiro é público. E estas pessoas têm tachos de mil 
e tal euros por mês, ou mais, em ordenados, e não sei o 
que é que eles fazem durante este tempo todo… epá, e 
depois temos reuniões, 

D.S. Nesta última reunião, estavam-nos a pedir… e a 
gente cumpriu com tudo… para fazer o catálogo e não 
sei quê… e há uma das pessoas, um dos comissários, 
que nos diz assim… ‘Epá! Eu já nem sei se vou 
receber deste trabalho!’… O que é que a gente tem a 
ver com isso?! Quer dizer… Ele atrasou-se com isto 
tudo, foi dado um orçamento de não sei quantos mil 
euros para a exposição do TAVORA… não há dinheiro. 
E nós é que somos os culpados?! Por isso é que temos 
que trabalhar… tiveram que trabalhar 4 pessoas neste 
projeto quando uma pessoa fazia isto aqui com o 
tempo devido… até mesmo sem o tempo devido. Se 
eu, em setembro, tivesse tudo para trabalhar, eu não 
precisava de ninguém… a inauguração estava prevista 
para 10 ou 11… não precisava de mais ninguém. Só 
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que essas pessoas não são penalizadas. Tu, numa 
empresa privada, fazes merda deste género e vais 
para o olho da rua, que é por causa das coisas… e 
despedimento por justa causa, que é por causa das 
coisas. Acontece, que eu sei… Eu tou a falar porque 
trabalhei… 

D.S. (acenando positivamente com a cabeça)… Tive 
uma reunião uma vez com o dono da Gráfica IDEAL em 
que ele me dizia ‘ora bem, eu tinha um apoio de 7.000 
euros para esta feira… o stand foi 5.000… mais a tua 
parte, 3.000 ou não sei quê… mais os vídeos, mais isto… 
fica-me em 16.000 euros’… isto é inconcebível. E tem 
consequências. Houve alguém que foi para o olho da rua 
e se deu mal. Aqui não… 

D.S. Envolve… sempre. Exceto quando há aqueles 
clientes que não fazem a mínima ideia do que é que 
querem… ou que têm… já me aconteceu. Há uma 
pessoa que fala comigo, e estamos a falar e a discutir 
uma coisa, ‘que vamos fazer isto assim e assim 
porque faz todo o sentido por causa disto’… com a 
proposta à frente. ‘E ele diz… ‘ah, não era isto que 
eu queria’… mas depois vai falar com o colega, e 
o colega diz-lhe que aquilo até está bem feito… e 
aquilo passou a ser o que ele queria… ou então o 
contrário: o colega… não gostou e ele ainda vai reagir 
pior. Isso acontece… já me aconteceu n vezes… eu 
já deixei, como freelancer, deixei de trabalhar para 
algumas pessoas por causa disso… 

D.S. Tecnicamente, têm que ser mais bem feitas. Temos 
que apelar àquela questão das legibilidades… as fontes 
são super importantes… a utilidade… Form follows 
function… é diferente. Quando desenvolves um outdoor 
para uma A. Batista de Almeida… e o que é que o 
A.B.A. Quer? Quer ganhar mais clientes, quer ganhar 
mais obras… são necessidades diferentes. O MUSEU 
NACIONAL MACHADO DE CASTRO vai ter sempre 
turistas e vai ter sempre pessoas a passar lá no Museu. 

D.S. São exigências diferentes. Na A.B.A… os museus 
não competem para ganhar turistas… não há tanto 
isso… uma construtora quer fazer mais obras… quer-
se destacar dos outros, quer dizer que é melhor que os 
outros. O Museu, se tiver umas peças de merda, vai ter 
sempre umas peças de merda, expostas… acabou. 

D.S. Já fiz catálogos e identidades para uma serração 
que faz paletas… e sites… e tenho outro para fazer, 
agora… se fazes uma coisa para paletas, o que é que 
interessa nas paletas? É o espaço vazio? O branco? 
Não, pá… a paleta tem que ser fotografada de forma 
a que se veja a construção e a composição da paleta. 

Eles trabalham com pinho, convêm dizer que eles têm 
terrenos, pinhais… há uma pesquisa de imagens… 
vou fotografar com o cliente os pinhais dele… as 
estufas… e depois há uma série de coisas que eles 
querem demonstrar, e eles vão-te dizer e tu tens que o 
fazer… não vale a pena. 

J.B. Adaptamo-nos… há clientes que não podem falar 
com designers, e há outros que não podem deixar de 
falar com designers. Nós percebemos que ‘este tipo, o 
designer tem que lá ir. O designer tem que estar com ele’. 
Ou tem que ser eu… alguns tenho que ser eu, mesmo, ir 
lá falar… há outros que tem que ser mesmo o designer. 
Seja ele quem for, ele tem que falar com o designer. Tem 
que estar ali, tem que ver coisas. E há clientes onde nós 
percebemos que ele nunca poderá ver o designer. Falará 
sempre com gestores de projeto, que lhe falarão sempre 

‘ok, eu vou levar essa opinião aos designers. E depois 
digo-lhe alguma coisa’. Que é o tipo que quer mexer e 
tal… ‘não, mas porque é que não põe a verde?’… se 
estiver a falar com um gestor de projeto, ele diz-lhe ‘pois, 
não sei… tenho que falar com o designer. Depois ele 
manda-lhe um mail’… 

J.B. Também. Também um bocado, sim. Eu acho que, 
no setor público, há muita gente que não tem a mínima 
noção. Não tem a noção do que custa… do que as coisas 
custam a fazer. Qual é a implicação na vida das pessoas, 
daquilo que se faz… e agora, não é tanto no sentido 
de esbanjar, porque não têm nada para esbanjar, mas é 
muito no sentido de querer fazer sem poder, e achar que 
podem fazer na mesma. Desvalorizar o trabalho… acho 
que isso acontece muito. Que é a outra face… dantes, 
esbanjava-se, e agora… como não têm para esbanjar, 
menosprezam. Eu acho que aí é uma diferença grande, 
entre o público e o privado. Mas a área da cultura é a 
pior, sinceramente. 

J.B. Há de tudo… há de uns e outros. Não é 
propriamente importunar. Eu aí… não há muito.  

J.B. Não é por acaso que eu não conheço esses clientes, 
da área da informática e não sei quê… e não é por acaso 
que há outros clientes que só me conhecem a mim… e 
há outros que não me conhecem de todo. Ou há clientes 
onde nós percebemos que para eles é importante terem 
uma referência pessoal e dizerem que trabalham com 
o J.B. Então aí vou eu. E outros que não, que querem 
trabalhar com uma empresa.  

J.B. Ah, são muito diversos… não sei se… Eu, aliás, há 
muitos que nem conheço. Isso também é uma coisa que 
mudou um bocado. Eu não conheço os clientes todos. 
Há clientes que eu nunca vi. E nem sequer conheço a 
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área deles, de atividade… há ali uma gama de clientes 
no ateliê, hoje, que eu não… que me é completamente 
desconhecido… aí há até uma divisão. 

J.B. A.M., que tem a ver com soluções mais… ou 
web… em geral, têm mais a ver com isso. Ou 
interfaces… que me escapam um bocado. E portanto, 
há alguns clientes que eu desconheço… Agora, tentar 
ver uma coisa em geral. 

J.B. E muitos… é o que acontece agora com os museus, 
já que as editoras foram-se… e ainda, apesar de 
continuarmos a fazer alguns livros… e mesmo os livros, 
sempre me interessou fazer livros… comuns. 

J.B. Gosto muito mais de fazer uma coleção para 
as EDICOES 70 do que fazer um catálogo para o 
CCB. Quero dizer… não tenho… é que ao fim destes 
anos percebi que, de facto, me interessa mais… A 
área da Cultura… para já é uma desilusão. É uma 
enorme desilusão. Salvo honrosas exceções… a 
maioria dos casos é uma desilusão. Trabalha-se mal, 
de uma forma completamente amadora… raramente 
não me aconteceu eu estar a trabalhar na área da 
cultura e pensar ‘pronto, os projetos são interessantes 
e não sei quê’… mas raramente me aconteceu não 
ter saudades de um cliente que vende coisas, que 
está preocupado com a eficácia do produto. ‘só quero 
voltar’… aos comerciantes. A sério. Porque aquela 
displicência em relação ao que as coisas custam, ao 
valor da… porque depois isso reflete-se… é também 
em relação ao valor do nosso trabalho. Quer dizer… 
é em relação a tudo. Tudo… 

J.B. E eles foi… eu cheguei e foi o que me disseram. 
‘Epá, isto melhorou… o vosso trabalho foi absolutamente 
fundamental para clarificar isto, para se perceber para 
que é que isto serve’… e isso é fantástico… ouvir essas 
coisas. E portanto, eu acho que há alguns que sim, que 
percebem que nós somos imprescindíveis… para o 
sucesso do trabalho deles. 

J.S. É, é muito semelhante. Muito semelhante. Porque 
o tipo de atividade é a mesma. E portanto… tem aqui 
um chapéu, meio tóxico… é um cogumelo venenoso, 
também… e portanto não há grandes diferenças. 
Agora… tenho a certeza que em áreas do privado, 
ou eventualmente do público, mas que mexe com 
questões de produção, com budgets muito grandes, e 
com responsabilidades de retorno, de facto, efetivas, 
como é o caso de tu quereres vender esta cadeira 
ou aquele sabonete, aí não tenho dúvidas de que o 
relacionamento é outra coisa. Percebes? É outra coisa. 
A Cultura é uma coisa que se basta, aparentemente, a 

si própria, que se justifica a si própria… tem que ser 
engraçada… mesmo em empresas privadas. 

J.S. Não… não, atenção. Como nós trabalhamos 
praticamente só Cultura, como não trabalhamos a sério 
comércio e indústria à séria, aquilo que nós vemos na 
pública é aquilo que vemos na privada, é mais ou menos 
a mesma. 

J.S. Não. Só a organização e a orgânica do cliente, 
e a qualidade pessoal do interlocutor é que ditam a 
diferença. 

J.S. Aquilo era uma espécie de concurso, mas nós 
achámos que era um escândalo fazer um livro de uma 
nova coleção muito visual sobre criadores portugueses, 
a começar pelo Rafael Bordalo Pinheiro e achámos um 
escândalo ter que dar um orçamento para tão pouca 
conversa e tão pouca explicação sobre o livro. E fiz um 
e-mail bastante esmiuçado sobre isso. E o resultado 
foi catastrófico. Não só não tive resposta concreta a 
isso como mais tarde os gajos passaram… nós não 
tínhamos dado o preço, sequer… como não tínhamos 
dados concretos, a gente não queria dar aquilo… epá, os 
clientes são como os ateliês de design… são uma fauna 
muito heterogénea e andam aí também… olha… no 
geral, de facto, complicam-nos muito a vida. Porque 
trabalhamos, apesar de tudo, com gente que não tem 
esse tipo de profissionalismo, também. E portanto, não 
têm bem ideias definidas, percebes? Vão… improvisam 
como eu… 

J.S. Quase sempre… a exceção talvez seja a EGEAC 
e a sua diretora de comunicação, mas no geral há um 
grande amadorismo nisto tudo e, em muitos casos 
inclusive, nós somos preferidos e estimados por 
compensarmos claramente, e de uma forma escandalosa, 
as incompetências e as falhas de organização dos 
clientes. Só para tu veres: as revistas que nós fazemos 
aqui e que, nos seus picos de produção, são como 
revistas normais, não têm estrutura profissional. 

J.S. Uns estúpidos… bom, quase todos. (risos) Alguns 
são mesmo. Bom… como é que são os clientes do ateliê? 
Os clientes do ateliê são essencialmente pessoas que 
acreditam que ter um designer é muito fixe… e que nós 
somos a contrapartida correta ou exata da necessidade 
deles. Nesse aspeto, eles são, digamos, nossos fiéis 
admiradores… com tudo o que de precário tem esta 
relação. 

L.A. posso dizer que consigo contar por três ou quatro 
dedos os clientes que achei que eram clientes a sério 
naquele ponto de vista da discussão do projeto… 
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L.A. Vejo, mas infelizmente é por ser arrastado para 
processos que não só me irritam, mas que não me 
interessam para nada. É aquela coisa… trabalhar 
para uma câmara municipal… tu és arrastado para 
processos burocráticos, mesquinhices… são maneiras 
daquelas pessoas viverem o dia a dia que vão 
condicionar o teu trabalho. Tu acabas por fazer a coisa 
daquela maneira porque não sei quem não gosta da 
outra maneira. 

L.A. Acontece com todos. Acontece com todos… os 
que têm oito anos (de colaboração) se calhar vão 
baixando as defesas, vão começando a ganhar 
confiança em nós. O tempo tem essa vantagem. Os 
clientes que nós temos, com quem trabalhamos há 
mais anos, se forem clientes minimamente recetivos, 
gera-se ali uma relação… continua a ser uma relação 
designer/cliente, mas é uma relação mais entrosada… 
lá está, a tal discussão. Eles ganham confiança… as 
tuas propostas, os teus resultados e tudo mais têm uma 
validade. Relaxam, se calhar, um bocadinho sobre isso. 

R.M. Não é a mesma coisa responder para a EGEAC 
ou… O S. LUIZ é diferente, já tem uma linha muito 
própria…  

R.M. E a vez que fiquei mais chateada, na altura de 
uma exposição para o MUDE… aquela exposição 
que lá esteve… ‘Morte ao Design! Viva o Design!” 
Eu aí fiquei mesmo possessa… pensei ‘isto é uma 
falta de respeito…’ Eu à espera de uma aprovação 
e eles já se tinham pisgado todos. E eles: ‘Ah, não 
vamos dormir aqui no MUDE. Não acha que eu vou 
dormir aqui no MUDE, pois não?’ Pois, mas eu se 
tiver que ficar porque tenho fechar isto, eu fico. Mas 
se não vês essa predisposição da parte de um cliente, 
porque acha que tem as coisas dele para fazer com 
os filhos ou com a família… eu também tenho! 
Não é? E isso irrita… enquanto com a EGEAC isso 
não acontece tanto. Uma ou outra vez pode já ter 
acontecido, mas coisas mais pontuais… mas se ficas 
até à meia noite eles também ficam, porque precisam 
daquilo… não que isso aconteça com frequência. Já 
vi a R.M. ficar a trabalhar… nem foi comigo, mas 
com o R.B… já a vi ficar a trabalhar até às tantas da 
manhã, lá… ou a Marta. Não é chutarem tudo para 
ti e agora ‘desenrasca-te porque eu tenho que ir à 
minha vida social’… epá… nós também… se aquilo 
está atrasado, ou se aquilo está, assim, não será só 
por culpa nossa… 

R.M. Ah, sim. E até mesmo dentro do setor privado… 
sei lá, falando… estás a falar da forma como lidam com 
as pessoas?

R.M. A maior parte dos meus colegas têm… por 
exemplo, pessoal que está a trabalhar na ESAD… as 
coisas nunca acontecem dentro do tempo que devem 
acontecer. Nunca recebes a coisa dentro dos prazos. 

R.M. Não, mas eles próprios não me parece que sigam 
isso à risca. Para empresa pública… Portanto, isso não 
interfere quase nunca. Interfere é quando estás à espera 
que alguém saia de uma reunião e tens que ter aprovação 
sobre alguma coisa e aquilo tem que fechar naquele dia… 
mas isso…  

R.M. Sim, vejo isso… em termos de comparação, 
entre a FIDELIDADE e a EGEAC… Por exemplo, para 
a FIDELIDADE sabes que até xhoras, se não enviares 
a coisa, já não vale a pena. Envias para amanhã. E 
se for para a EGEAC, dependendo da urgência do 
projeto, se enviares às 22h ou às 23h, sabes que 
ainda está alguém para receber, e que vai ser visto e 
revisto. Na FIDELIDADE é até às 17h. Percebes? Estás 
condicionado também… 

R.M. Sim, exato. Há isso. Em termos de horas de 
almoço ou horários… as pessoas hoje também estão 
mais flexíveis nesse aspeto… mas na questão do horário 
de saída, noto que há clientes que o têm mesmo e outros 
que não. 

R.M. Julgo que é diferente. Agora assim de memória, 
julgo que nunca trabalhei com ninguém que tenha 
chegado ali de para-quedas, tipo ‘quero fazer assim 
determinada coisa e quero que sejam vocês a fazer’… 
não. Mas tu notas… na EGEAC, ou na FIDELIDADE… 
ou até mesmo na [Revista]… tu notas que as pessoas 
já sabem com quem é que estão a trabalhar, já sabem o 
que é que te hão de pedir, como é que te hão de pedir 
e o que é que isso implica. Reuniões ou não… troca de 
e-mais mais ou menos pessoais… as coisas acontecem. 

R.M. Sim. Clientes novos, mesmo, não estou a ver… 
Bem, o CANAL Q… Pois, o canal Q foi uma coisa 
nova. É um exemplo. Também tínhamos aquela coisa 
de reuniões, de tentarmos marcar. No fundo acabou 
por se perceber que não avançavam muito… mas 
isso também depende do cliente em si. Eles tinham 
já ideias muito próprias. Já sabiam muito aquilo 
que queriam… e portanto a discussão acabava por 
contornar ali uma coisa ou outra… e ia dar um bocado 
aquilo que tinha sido falado inicialmente. Portanto, 
sentias que era uma perda de tempo. Quando tens 
outras coisas para fazer, sente-se isso… 

R.B. Não. 
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R.B. Não. Acho que não. A tendência é responder que 
sim, mas eu acho que há determinados padrões de 
decisão, por exemplo, que eu acho que não são bons, 
mas existem às vezes no público e às vezes no privado. 
Há coisas públicas com uma lógica um bocadinho mais 
do privado… isso depende das pessoas que lá estão 
e… é um bocadinho básico dizer que isso reside na 
diferença entre público e privado. Poderás dizer que há 
coisas que se repetem mais… quando muito, há coisas, 
determinado tipos de métodos, que se tendem mais a 
repetir no público. Mas não… basta as pessoas certas, 
nos lugares certos e isso já… que desapareçam… 

R.B. nós somos suficientemente desorganizados para 
que nos possamos organizar de formas diferentes 
conforme instintivamente percebemos que a coisa 
pode ou não resultar. E também não há… pela 
experiência, já percebemos que não há regras. Aquilo 
que num caso resulta, noutro… porque o cliente é 
muito mais intrusivo, ou ele próprio tem muito mais… 
é um tipo que tem muito mais dúvidas e dificilmente 
decidirá qualquer coisa à primeira e, então aí… se 
tiver sempre uma segunda opinião ou o J.S. sempre a 
dizer que… a reforçar a qualidade… ajuda a ganhar 
corpo, a proposta. Isto não… os clientes não são iguais 
e nós também não somos… e as propostas também 
não são… 

R.B. Não é o público que carrega essa… essa condição, 
de todo…  

R.B. Há diferenças, mas… há diferenças porque, há 
partida, com um cliente com quem já trabalhas, há essa 
tal apresentação do ateliê e da forma de trabalhar que já 
não acontece. Se ele continua a trabalhar é porque isso 
está a correr bem e, portanto, de alguma forma, esse 
processo é mais acelerado. Mas, do outro lado, estar 
uma relação que não existe, então aí… para além de 
não ter sido assim muito comum… aquilo que eu dizia… 
mesmo trabalhos novos, vêm sempre de alguma link, ou 
alguma relação… essa situação em abstrato não é uma 
situação em abstrato. Não é difícil que aconteça, mas… 
quando acontece, nós redobramos a atenção e pomos as 
tropas todas nos sítios certos…  

S.V. Do tipo de trabalho que querem, do tipo de 
trabalho que dá… Eu acho que a nossa função é explicar, 
informar, avisar… ‘Atenção… atenção às imagens, as 
ilustrações… o timing que isso ocupa… portanto, tem 
que haver esse lado, de explicação. Há outros clientes 
que não… dada a experiência que têm, já conseguem… 

S.V. Há os clientes que têm formação na área e que 
sabem… que sabem o que querem… e que acaba por ser 

mais fácil trabalhar com essas pessoas, porque ao falar 
com eles conseguem explicar… e mais rapidamente 
conseguimos chegar lá… ao trabalho, ao produto final. 
E há outras pessoas que não sabem de todo como é que é 
o processo. Por um lado pode ser vantajoso porque dá-
nos uma certa liberdade… mas por outro lado pode ser 
o caos porque a pessoa… o cliente é um cliente difícil, 
porque não nos dá tudo o que nós necessitamos… 

S.V. Sim… sim. E depois há o tipo de cliente difícil, que 
eu estou a sentir cada vez mais, que é o cliente que tem 
dificuldades em… em lidar com a própria chefia deles… 

S.V. Ah, sim, absolutamente… 

S.V. Nessa medida é completamente diferente… Isso é… 
dá que pensar… na forma como às vezes o funcionário 
público às vezes tem constragimentos à volta que não 
o deixam desenvolver o trabalho com a rapidez e a 
autonomia que devia ter. Se uma pessoa está incumbida 
de fazer uma Agenda Cultural e depois… no final, tem 
que passar por uma série de hierarquias… e depois está 
à espera… porque depois também são os prazos… há 
ali todo um tempo… isso na função pública acontece 
muito… 

S.V. Nos privados já não tanto… mas também acontece.  

S.V. Sim… Sim… Isso acontece… Há vários tipos 
de clientes, mas… Em determinados… Com os mais 
antigos… Como também já conhecem o nosso tipo de 
trabalho, também muito mais facilmente podem dar o 
contributo deles e dizer… ‘olha, acho que poderiam ir 
naquele sentido ou no outro… 

S.V. Sim… Não me sinto… Ofendida? Não… 
 



23

anexo  d2

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

A.B. Uma das melhores coleções que eu fiz… e ele 
telefonou-me a dizer ‘Isto é a coisa mas disparatada, a 
capa mais descabida que eu já vi… a minha filha, que 
é muito viajada’… isto existe… ‘a minha filha que é 
muito viajada diz que nunca viu uma capa assim’… E 
eu fiquei ao telefone sem saber o que é que havia de 
dizer ao senhor.  

A.M. No setor privado, não trabalhamos com 
grandes corporações. Dizia eu, um bocado por 
opção, porque já percebemos que é muito difícil 
nestes projetos de design funcionarem com muitos 
níveis de hierarquia. Quando falamos de empresas, 
preferimos muitas vezes trabalhar com startups ou, 
muitas vezes, pme, que não têm muitas camadas 
de decisão e uma hierarquia muito grande e, 
preferencialmente, preferimos falar e discutir os 
projetos com quem decide, em última análise. Com 
a nossa experiência, e já tivemos algumas, quando 
nós temos muitos diretores e sub-diretores e canais 
de aprovação… invariavelmente, das duas, uma: ou 
as decisões estão tipificadas, para encaixarem em 
normas, e portanto é muito limitativo, ou então há 
uma cultura de não decidir com base no mérito do 
projeto ou da resposta do projeto, mas com base 
de ‘como é que eu, na minha organização, isto vai 
ser percecionado’… podemos ter muitas vezes um 
diretor de marketing ou um diretor de um projeto 
que está a trabalhar connosco, e perante uma 
proposta nossa ou uma questão criativa connosco 
não decide em função daquilo que ele acha que 
faria sentido para aquele produto, ou para aquele 
serviço, ou o que quer que seja, mas decide em 
função do que é que ele acha que o seu superior 
hierárquico vai achar.  

A.M. o que é que nós assistimos em Portugal? Muitas 
vezes nós queremos fazer um trabalho qualquer… cada 
vez menos, porque o trabalho é cada vez menos para 
produção em papel… mas as opções disponíveis… 
embora O Ateliê de Coimbra tente incluir isso na 
questão do projeto e não está permanentemente a refilar 
sobre isso… mas é verdade, e há que ter consciência 
disso: nós em Portugal, na periferia da Europa, temos 
à disposição papéis muito mais limitados do que temos 
no centro da Europa. Nem sequer estou a falar em 
termos de custos. Se falarmos com a maior parte das 
distribuidoras, existem uma gama muito limitada de 
papéis em stock. É evidente que se pode… muitos papéis 
nem sequer são importados ou, a serem importados, é 
para usos específicos e há quantidades mínimas que têm 
que ser compradas… muitas vezes, isso inviabiliza logo, 
porque se não for um projeto que tenha algum tipo de 
planeamento com antecedência, já nem sequer dá tempo 

de fazer isso… provavelmente, num outro mercado 
muito mais central, isso estaria em aberto, porque está 
em stock…
 
A.B. Depende muito do projeto. Por exemplo… se for 
uma exposição, os agentes com quem… é uma equipa 
muito mais extensa, com competências muito mais 
diversificadas, do que se fôr um livro. Por exemplo, 
um livro… Tu tens o autor… ou vários autores… mas 
há a figura autoral do autor, depois há o editor e, da 
parte da editora, há a pessoa com quem tu lidas… tens 
o gestor… ai está-me faltar o termo… Coordenador 
editorial… Que faz a coordenação, normalmente, 
entre o autor e nós. Nós, muito raramente falamos 
com os autores. E depois sabes que há a gráfica e se 
queres experimentar uma impressão especial, um 
papel diferente, uma técnica qualquer que não é a 
mais banal… Precisas saber que gráfica é que faz isto? 

‘Eles conseguem fazer isto? Bem? Em que prazo?’ 
Telefonas para gráfica. ‘Estou a pensar em fazer isto 
assim e assim… é possível? Fazem? Não fazem’? E, 
portanto, há um bocado esta… a parte da produção, a 
parte de criação nossa e a parte do cliente, que neste 
caso seria a editora e o autor. São os agentes que há 
num processo como, por exemplo, uma capa de um 
livro. Às vezes esta coisa que eu estava a dizer que o 
autor e a editora serem o mesmo, não são. Porque a 
editora gosta muito, e o nosso cliente é a editora, mas 
o autor não gosta porque a mulher não gosta… 

A.B. É complexo… O cliente quer da cor do cortinado 
que viu e não sei o quê. Coisas absurdas, às vezes… 
E portanto… no fundo há estas quatro forças: autor, 
editora, Ateliê de Coimbra e produção. Eventualmente 
distribuição, ou seja, os lojistas… ‘Ah, esse tipo de capas 
não vende nada.’ 

A.S. Sim… e mesmo… houve um rapaz que já lá 
trabalhou, que eu nem sequer conheci… que…quando 
vamos jantar se junta a nós, que é o André… continua a 
dar-se bem com eles… 

A.S. Isso é comum, até, não? Os ex-colaboradores… 
Sim… 

L.A. Também… consegues fazer imensa coisa. Aquele 
site da Agenda de Lisboa, por exemplo… nós temos 
um programador profissional a fazer aquilo… e 
quando, na primeira reunião, ele me perguntou como 
é que eu estava a desenhar aquilo. Perguntou-me se 
era no Photoshop e eu disse-lhe que não, que era em 
indesign. Ele ficou a olhar para mim… ‘ninguém faz 
isso em indesign… este tipo deve estar drogado’… mas 
pronto… resolvi em indesign. E continuo a achar que é 

Relações com Agentes
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muito melhor fazer em indesign do que em photoshop. 
Dominando as duas coisas, acho que faz mais sentido 
mexer objetos em indesign. Acho o Photoshop uma seca, 
para esse tipo de trabalho.
 
L.A. há uns tempos tive uma conversa com o Pedro Joel, 
que é a pessoa que vem fazer a manutenção informática 
dos computadores do ateliê… acerca da evolução dos 
sistemas operativos… 

L.A. Porque não sei quem, que é o patrão, diz que tem 
que ser assim. E tu nunca vais falar com aquele patrão… 
o patrão disse à pessoa de baixo, e a pessoa de baixo 
disse à outra e essa outra disse-te a ti, e tu vais ter que 
fazer assim. Porque nunca vai haver discussão para 
nada… aí, é uma diferença enorme. De resto, nota-se 
bastante essa coisa no público… há uma diferença 
enorme entre eu conseguir falar com o cliente final ou 
falar com um intermediário… para além de ficar sempre 
com a dúvida sobre se aquela opinião é do cliente final 
ou do intermediário. Porque se é do intermediário eu 
vou tentar dissuadi-lo, de certa forma… 

L.A. Depende. Pode ser um bocadinho de tudo. Mas 
acho que infelizmente, cada vez mais, o trabalho é dado 
à secretária… à pessoa que não tem… por definição, 
nunca lhe deram rédea longa para definir o que quer 
que fosse. Portanto, ela nunca vai decidir sobre o que tu 
fazes, vai servir só de intermediário. Portanto, também 
não te vai conseguir passar nenhuma ideia sobre o 
que ela te está a pedir, porque ela própria não tem 
nenhuma ideia. Aquilo é uma pescadinha de rabo na 
boca que não funciona. É contraproducente. Eu sinto 
muito isso em relação a uma coisa que nós fazemos 
para a Bélgica… […] uma newsletter semestral… 
todos os números, eu sinto que há uma espécie de 
secretária a quem encomendaram o trabalho… para ser 
editora daquela coisa… em que ela não é editora, não 
percebe nada daquilo… e que depois tem o superior. 
E o superior é que lhe diz… ‘não gostamos destas 
ilustrações… se calhar devíamos trocar de ilustrador… 
as ilustrações se calhar são um bocadinho tristes e nós 
queríamos uma coisa mais alegre’… 

L.A. Por exemplo. Quer dizer… ela nem sequer 
emite opinião. Recebe e passa a outro. É mesmo 
intermediária. 
 
A.B. Já funcionou melhor… Mas vamos tendo… ‘Oh 
pá, ficou muito bem, gostaram muito’… ou ‘o autor 
não ficou muito satisfeito’… normalmente sabemos 
quando eles gostaram muito. Eles manifestam-
se. Ou o autor mandou um e-mail para a editora a 
dizer: ‘Estou satisfeitíssimo com a capa e não sei o 

quê’… e eles têm, a simpatia de mandar para nós… 
Também fazem o contrário… Quando o autor… 
Mas normalmente assim ao contrário… Tivemos… 
Tivemos… Tive um autor que me telefonou a 
dizer… quase a ralhar-me pela capa que eu lhe tinha 
apresentado… Uma das melhores coleções que eu 
fiz… e ele telefonou-me a dizer ‘Isto é a coisa mas 
disparatada, a capa mais descabida que eu já vi… a 
minha filha, que é muito viajada’… isto existe… ‘a 
minha filha que é muito viajada diz que nunca viu 
uma capa assim’… E eu fiquei ao telefone sem saber 
o que é que havia de dizer ao senhor. E eu disse: 

‘Olhe, eu também sou muito viajada e nunca vi uma 
capa assim’… Estive quase para dizer isso, mas não 
disse nada… percebi que a conversa… que não havia 
ali grande comunicação. E não disse nada. O que 
é certo é que a coleção acabou por ficar como eu 
tinha desenhado e foi muito engraçado porque isto 
foi logo no início do Ateliê de Coimbra… Foi logo 
dos primeiros trabalhos no Ateliê de Coimbra… e 
eu fiquei assim um bocado, fiquei completamente 
intimidada, fiquei à rasca… E o que é certo é que o 
senhor, depois, teve a hombridade e a decência de, 
passado um mês, telefonar–me a retirar tudo o que 
tinha dito. A dizer que estava satisfeitíssimo com a 
capa, que era muito bonita, que… pronto, estava todo 
vaidoso… logo por azar era o primeiro autor daquela 
coleção. Mas pelos vistos alguém influente terá visto 
a capa e ter dito: ‘epá, que coisa diferente… que 
original, tão bonito, tão não sei o quê… E ele mudou 
completamente de opinião… assim, da noite para o 
dia. Mas pelo menos telefonou, podia não ter dito 
nada. Correu bem. 

A.M. Com egos, sim, mas eu acho… 

A.M. Sim, quer dizer… eu acho que a partir de um 
certo nível de maturidade, essa questão se resolve 
mais facilmente. Eu acho que essa questão dos egos só 
assumem maior incidência se houver um baixo nível… 
não me parece que o conflito maior seja aí. 

A.M. Isto é… pode ser dos designers mais qualificados 
do mundo… competentes, sérios, honestos… pode 
ser dos clientes mais bem intencionados, profissionais, 
honestos e reconhecedor do trabalho do designer… mas 
se não houver uma empatia… uma partilha de projeto, 
é muito difícil dar resultados. Não estou a dizer que 
não tenhamos já conseguido trabalhar com clientes 
em que não havia uma enorme empatia, mas em que 
se conseguiu estabelecer ali uma base de trabalho 
suficientemente decente para levar um projeto a bom 
porto, mas claramente os melhores projetos resultam 
quando essa empatia existe 



25

anexo  d2

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

A.M. Faz as perguntas certas, apresenta a necessidade 
de uma outra forma, que faz o cliente pensar… é 
muito difícil, todos nós fazemos isso… eu tenho 
dificuldade em criticar os clientes porque eu faço isso 
quando também vou contratar serviços a outros… 
eu, muitas vezes… quando vou contratar serviços 
profissionalizados, já vou quase… é difícil não pensar 
logo na solução 

A.M. Exatamente. Quer dizer… nós temos ups… os 
ficheiros de trabalho de design nós temos todos em 
arquivo interno e com sistema de ups. Mas por uma 
só razão: é que, por enquanto, a largura de banda e a 
capacidade de transmissão de ficheiros muito pesados 
não é extraordinária, porque… mas muito da nossa 
informação crítica está na nuvem. Agora… é evidente 
que somos muito criteriosos com as empresas que 
selecionamos com quem trabalhar. Mas não tenho 
dúvida absolutamente nenhuma que aquelas empresas 
com quem nós trabalhamos e onde temos essas 
informações… 

A.M. Há ali aquele espaço da cave que nós gostaríamos 
de abrir ao exterior… e, aliás, há vários desafios nesse 
sentido, de estudantes de design, de gente que está a 
fazer projetos extracurriculares, de ocuparem aquele 
espaço e partilharem-no. Não é tanto coworking, é 
mesmo usufruirem daquele espaço, mas a verdade é 
que, apesar dos desafios, ninguém tem agarrado neles… 
ainda há pouco tempo havia aí um grupo, malta muito 
interessante, a fazer uns filmes de animação de stop 
motion, mas que se queixavam que os tinham que 
fazer no quarto de um deles, de estudante… e que era 
uma chatice, porque faziam uma noite de filmagens, 
montavam o cenário todo, depois tinham que desmontar 
aquilo tudo para poderem dormir, para montar tudo no 
dia seguinte. E eu lancei-lhes o desafio: ‘opá, temos uma 
cave ótima, montem isso aqui, podem estar o tempo que 
quiserem’… mas depois isso não aconteceu… 

A.M. Exatamente. E mesmo do ponto de vista do 
relacionamento com os clientes, isso também é 
importante. Estarmos num edifício de escritórios, num 
parque industrial… até pode estar bem equipado, e 
ter zona de cafetaria… quanto muito, a única questão 
que me desagrada desta localização… ou, por 
outra… agradou-me muito a experiência de estar na 
incubadora de empresas… porque era uma incubadora 
que estava dentro de um espaço urbano e eu acho 
isso uma dimensão muito importante: as empresas 
estarem inseridas no meio de outras empresas. Porque 
gera-se uma… para além de um acesso facilitado à 
informação… porque há uma empresa que descobre 
uma coisa… muda a legislação sobre não sei quê e há 

uns tipos ali ao lado que já descobriram como é que 
isso se faz, e portanto… a curva de aprendizagem é 
muito rápida, porque a informação circula muito… e 
depois é a criação de networking e de sinergias que é 
absolutamente explosiva nesses ambientes. ‘Epá… nós 
precisamos de uns tipos para desenvolver aqui um 
projeto submersivo mas precisamos aqui de alguém que 
perceba de tecnologia… sensores espaciais, 3D e não sei 
quê’… ao lado estão uns tipos a desenvolver um projeto 
nessa área, vamos lá, falamos e passado meia hora… 
enquanto que aqui, isolados, no meio da cidade, implica 
um telefonema formal… quebrar o gelo… ali não, há 
zona de cafetaria na incubadora de empresas em que, de 
repente, estão 3 CEO de empresas a falar… há ali uma 
agilidade… não é por acaso que temos estas empresas 
todas novas, nomeadamente nos EUA, a nascer no 
contexto de incubadoras. Isso aí eventualmente era 
uma coisa que não está completamente fora das minhas 
ideias. Agora… há aqui um investimento feito nestas 
instalações, teríamos que pensar muito bem… 

A.M. Nós podemos contratar… uma editora… pode 
contratar o melhor designer do mundo. Se depois o 
insere no meio dos editores, e dos revisores de texto, 
etc… e corta-lhe as ligações com os seus pares… ele vai 
definhar, necessariamente. Ou então tem que ter uma 
personalidade e uma capacidade extraordinária para se 
manter ligado ao mundo… aí, sim, acho que o espaço 
é muito importante, porque cria também ali uma… e 
resulta em pequenas coisas.  

A.M. … a qualquer nível! Com o receio de que… um 
bocado a lógica que eu vim a perceber, e que está ali um 
bocado subjacente, que é… é mais uma questão de gerir 
a imagem interna da instituição, na organização em que 
trabalhava… ‘epá, atenção… estes tipos são bons, mas 
se não fosse eu a apanhar estas falhas gravíssimas’… um 
bocado a justificar aquele posto. E isso acontece muito. 
Eu, isso, tenho sentido muito… há ali uma necessidade 
de… raramente um indivíduo desses assina de cruz e 
o processo segue… porque tem receio. Também não 
acho que isso deva acontecer porque, invariavelmente, 
os melhores projetos… invariavelmente, não direi… 
mas muitas vezes bons projetos do Ateliê de Coimbra 
resultam de períodos de iteração com o cliente, em 
que a primeira proposta levanta algumas ressalvas ou 
dúvidas do cliente, e nós pensamos naquilo… ‘epá, têm 
razão’… e obriga-nos a um segundo olhar mais atento 
e a refinar e a melhorar aquilo. Raramente é… nós 
termos um projeto de design e à primeira é aquilo, não 
há discussão… essas trocas são fundamentais. Voltamos 
sempre à questão da química e da empatia. Quando isso 
funciona, é extraordinário. 
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A.M. Eu não… eu não tento… mais uma vez, existe de 
tudo… mas eu acho que quanto mais cordial, no sentido 
de franca for, melhor. Só quando as pessoas se sentem 
à vontade é que discutem os problemas. E nós, como 
muitas vezes estamos na posição de resolver questões 
de comunicação para os clientes, é importante que essas 
coisas sejam discutidas com honestidade. Porque senão… 
mas existe todo o tipo de relações. Lá está, também 
depende. Quando estamos a falar de clientes, do que é 
que estamos a falar? Muitas vezes existem interlocutores 
sem grande capacidade de decisão, do lado de lá, e 
portanto muitas vezes a conversa com esses indivíduos 
é difícil… para mim, as reuniões não são locais para 
trabalhar. As reuniões ou são para tomar decisões sobre 
trabalho que se fez ou eventualmente para discutir… 
brainstorming… ou discutir ações seguintes, de trabalho 
que virá. São para atividades de planeamento ou decisão, 
não de trabalho. Se as decisões são para decidir ou 
para trabalhar e se eu tenho um interlocutor que não 
tem capacidade de decisão ou de autonomia, a reunião 
muitas vezes são um vazio. Invariavelmente, é o tipo de 
coisa que provavelmente poderia ter seguido por e-mail, 
porque se o que ele vai fazer é relatar… para depois 
alguém decidir e comunicar… depende muito. Mas 
nós temos alguns clientes nossos que se transformaram 
em grandes amigos pessoais. Já o contrário é menos 
verdade… (risos)… grandes amigos pessoais que se 
tornaram grandes clientes… não é tão frequente. Mas 
temos… tenho um ou dois clientes que se tornaram 
grandes amigos pessoais. 

A.M. isto não quer dizer que tenha que ser show off… 
aliás, um dos produtores com quem nós trabalhamos, 
ele agora tem uma grande fábrica e umas instalações 
ótimas… nós, quando começámos a trabalhar com 
eles, era uma empresa de Braga, e a oficina era no rés 
do chão da vivenda… com o pior dos aspetos… com 
o cão amarrado a uma corrente, junto ao fundo… o 
pior que se possa imaginar… mas foi importante lá 
ir para perceber a cultura de trabalho e percebeu-se… 
e começámos a trabalhar com eles, hoje em dia são 
uma empresa enorme, com ótimas metodologias… e 
essa empatia de que eu falava, que é fundamental ao 
design, nasce muito desse contacto pessoal…
 
 A.M. Sim. Há uma diretora do departamento de 
comunicação e nós estamos a fazer um projeto de 
comunicação para eles… e a decisão dela é quase 
sempre ‘eu acho que o Presidente vai achar isto’…e, 
portanto, vamos decidir assim. Quer dizer, que é 
um pressuposto falacioso… ela até pode conhecer 
bem o Presidente, mas quer dizer… não estamos 
a decidir com base no mérito, estamos… é uma 
cultura de… normalmente não nos agrada muito 

este modo de trabalhar. Não quer dizer que de vez 
em quando não tenha que ser.
 
A.M. Desvirtua e muitas vezes criam-se uns mal 
entendidos tremendos. Já nos aconteceu haver 
pessoas… ainda agora estamos com um projeto com 
uma instituição… por acaso não é uma empresa, é uma 
instituição, mas vai dar ao mesmo. 

A.M. Se calhar nós gostamos de nos queixar… quer 
dizer, a sensação… ou, por outra… eu valorizo muito 
quando isso acontece. Mesmo que isso passe a ser 
frequente, eu espero que eu nunca deixe de valorizar 
isso. Isso é muito bom. E muitas vezes alguns projetos 
vivem muito disso. É evidente que, se o projeto tiver 
muita qualidade, não é por causa da impressão ser 
melhor ou pior que… mas também é verdade que 
muitas vezes é a soma das partes. Sim, isso afeta 
muito. E eu acho que afeta… mas isso é um estilo 
meu, pessoal… eu acho que também afeta muito aqui. 
Nós temos essa experiência. Agora nestas semanas 
inaugurámos 7 ou 8 exposições, no espaço de 15 
dias… e, portanto, trabalhámos com muitas equipas de 
produção e montagem diferentes… e é… a diferença 
de registos é enorme. Da postura e da forma como as 
equipas encaixam. E aqui é fundamental haver aqui um 
encaixe, porque nem tudo é previsível… chega-se ao 
local de montagem, e algo que o cliente tinha garantido, 
ou alguém tinha dado como certo, que iria estar numa 
forma, não está, e portanto é preciso fazer ali uma 
correção de última hora ou uma afinação… 

A.M. Isto de apresentar uma ou duas propostas 
alternativas, depende… nós temos alguns clientes 
com quem já trabalhamos há muito tempo e que eles 
percebem o que é que está em causa… não entram 
na tentação de misturar conceitos… ‘epá, este 
conceito é bestial, mas a cor daquele é que funcionava 
bem… ou com aquele tipo de letra’… e esse tipo de 
apresentações dá muito azo a isso… e muitas vezes 
em reuniões, seja por cansaço, de todas as partes, seja 
por até a argumentação, embora enviesada, parecer 
lógica naquele momento, cede-se. E só depois, quando 
nos fechamos novamente no ateliê, começamos a 
desenvolver e pensamos… ‘não, isto tinha um conceito 
e eram estas cores e esta a tipografia, porque isto tinha 
uma razão de ser’… depois fica ali num… essas regras 
também são úteis para nós. 

A.M. Sim. Sim. Concerteza que sim. Não há nada 
como fazer estes projetos… acho que o Paul Rand 
também dizia isso… ele, quando tinha que fazer 
uma identidade de uma empresa, queria lidar com o 
top management… e de facto acho que faz sentido. 
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Eu acho que nestes projetos faz sentido porque é 
identidade da empresa, quer dizer… e isso tem que 
ser patrocinado ao mais alto nível… é uma questão 
estratégica, é uma questão de posicionamento 
estratégico… essas equipas intermédias de que 
nós estamos a falar… gestores de marketing, etc, 
influenciam. Podem influenciar pela positiva, também 
depende um bocadinho da forma… quer dizer, 
depende da cultura da instituição onde estão, e também 
depende um bocadinho do trabalho deles. Esses 
departamentos têm um trabalho importantíssimo a 
realizar… nós, muitas vezes, quando vamos trabalhar 
para certos clientes, não percebemos, nem nada que 
se compare, a atividade deles tão bem quanto eles. 
Apesar da nossa experiência, em trabalharmos em 
vários setores, quer dizer… eles, muitas vezes, têm um 
conhecimento muito mais aprofundado de quem é que 
são os concorrentes deles, quais é que são os fatores 
distintivos do serviço ou do produto que vendem, 
embora nós depois possamos fazer uma pesquisa 
para complementar isso… desse ponto de vista, tudo 
o que sejam trabalhos de data mining, de recolha 
de informação que contextualize o projeto, etc… 
esses departamentos podem fazer um papel muito 
grande. E se houver um trabalho de parceria as coisas 
funcionam bem. O que acontece frequentemente… 
não sei quantificar se é o que acontece mais vezes… 
já tivemos todo o tipo de experiências. Já tivemos 
experiências que de facto correu muitíssimo bem e essa 
equipa interna deu-nos e alimentou-nos com matéria 
importantíssima para o nosso projeto, como também 
já aconteceu o contrário. Estou-me a lembrar de uma 
coisa que aconteceu há pouco tempo, em que havia um 
designer que era o responsável pelo departamento de 
comunicação, embora não fizesse design propriamente 
dito. E percebi que a postura era muito… nem tanto em 
garantir em que o trabalho fosse o melhor possível, que 
tivesse o melhor retorno ou o resultado possível para 
a instituição ou para a empresa com quem ele estava 
a trabalhar, mas a preocupação era muito… detetar 
falhas ou incongruências no nosso projeto… 

A.M. Há sempre quem acha que devia ser outra pessoa… 
e portanto, muitas vezes nós temos que trabalhar com 
esses clientes… nós já sabemos quem são os atores 
todos nesses projetos… já percebemos ‘ok, temos que ter 
isto em consideração ou desenvolvemos isto desta forma 
porque isto é valorizado aqui’… 

A.M. A questão dos fornecedores… condiciona, na 
indústria do papel, nas gráficas… 

A.M. Nós não criamos conteúdos… muitas vezes, somos 
mediadores… e tem também a ver com a jusante. O 

trabalho, muitas vezes, não acaba em nós. Ainda vai para 
uma gráfica, ou vai para uma empresa de produção… 
 
A.M. há uma coisa que eu digo, e repito… embora já não 
diga isto com a convicção que dizia há uns anos, mas eu 
tenho um bocado a sensação que é mais difícil arranjar 
parceiros e fornecedores de qualidade do que clientes 
de qualidade… ou seja, fornecedores naquele sentido 
que pegam no nosso projeto e levam-no… muitas 
vezes, nem sempre… mas nós temos a sensação de que, 
quando temos que lidar com outros parceiros, ou com 
fornecedores, a nossa preocupação é que o projeto não 
seja desvirtuado ou estragado… e, portanto, quando 
nós deparamos com um parceiro ou um fornecedor, que 
pega naquilo que nós idealizámos e o leva… quer dizer, 
é um copo de água no meio do deserto. É refrescante… 
sentir isso… e isso é muito valioso. 

A.B. A ideia dos designers estarem no piso de cima é 
uma coisa completamente intencional, no sentido de nos 
reservar um bocadinho. Portanto, não estão ali à mão de 
semear à vista de qualquer um 

A.B. Tem a ver com isso… tem a ver com níveis de 
comunicação que não se cruzam. Não há diálogo, não há 
trabalho possível. O trabalho de design é uma resposta a 
uma necessidade. Eu não consigo responder… 

A.B. Depende muito do projeto. Por exemplo… se for 
uma exposição, os agentes com quem… é uma equipa 
muito mais extensa, com competências muito mais 
diversificadas, do que se fôr um livro. Por exemplo, 
um livro… Tu tens o autor… ou vários autores… mas 
há a figura autoral do autor, depois há o editor e, da 
parte da editora, há a pessoa com quem tu lidas… tens 
o gestor… ai está-me faltar o termo… Coordenador 
editorial… Que faz a coordenação, normalmente, 
entre o autor e nós. Nós, muito raramente falamos 
com os autores. E depois sabes que há a gráfica e se 
queres experimentar uma impressão especial, um 
papel diferente, uma técnica qualquer que não é a 
mais banal… Precisas saber que gráfica é que faz isto? 

‘Eles conseguem fazer isto? Bem? Em que prazo?’ 
Telefonas para gráfica. ‘Estou a pensar em fazer isto 
assim e assim… é possível? Fazem? Não fazem’? E, 
portanto, há um bocado esta… a parte da produção, a 
parte de criação nossa e a parte do cliente, que neste 
caso seria a editora e o autor. São os agentes que há 
num processo como, por exemplo, uma capa de um 
livro. Às vezes esta coisa que eu estava a dizer que o 
autor e a editora serem o mesmo, não são. Porque a 
editora gosta muito, e o nosso cliente é a editora, mas 
o autor não gosta porque a mulher não gosta… 
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A.B. É complexo… O cliente quer da cor do cortinado 
que viu e não sei o quê. Coisas absurdas, às vezes… 
E portanto… no fundo há estas quatro forças: autor, 
editora, Ateliê de Coimbra e produção. Eventualmente 
distribuição, ou seja, os lojistas… ‘Ah, esse tipo de 
capas não vende nada.’ 

A.B. Não interferem muito porque nós também não 
deixamos. Mas já tentaram. E a editora, às vezes fica 
convencida… ‘mas os gestores de mercado dizem… 

A.B. Mas depois vai-se a ver e quem é que disse? E 
vai-se a ver é o empregado de balcão da livraria que 
não percebe, muitas vezes, nada daquilo que está a 
dizer… Às vezes é preciso saber destrinçar, e ir à fonte 
e perceber o que é que foi dito exatamente, por quem… 
Isso às vezes já tivemos necessidade de o fazer. Agora, 
por exemplo, numa exposição, os agentes são muito mais 
e muito mais difíceis. Há os arquitetos que projetam 
o espaço, há os coordenadores, há os curadores, há os 
impressores de vinil, há os serralheiros, há os diretores 
de museus, há os tradutores, há os revisores… 

A.B. Esta desvalorização do imaterial é um bocado 
ingrata… Incomoda-me porque acho que é uma coisa 
que contamina todo o país… até em termos de criação 
de riqueza, de ideias… 

A.B. Não, depende muito das equipas. Quando é uma 
equipa… Quando são pessoas que já fizeram exposições, 
que sabem os tempos que as coisas demoram, os 
precalços que acontecem entretanto, as surpresas que vão 
aparecer, de certeza, pelo caminho… Portanto, tens que 
ter algum folga… Quando é malta que está habituada 
a fazer… a pensar e a fazer… as coisas normalmente 
correm bem. Muitas vezes o problema é quando são 
pessoas que não fazem ideia, não fazem ideia… (risos)… 
De que não podem estar a alterar textos, quando os textos 
já estão a ser recortados pelo produtor do vinil.  

A.B. Isso, temos outro género de coisas… Muitas vezes, 
é mais… aí, muitas vezes, nem é o constrangimento do 
tempo… É mais ‘gosto/não gosto’… ‘ah, não gosto nada’ 

A.B. E cada vez mais os clientes vêm ter connosco pelo 
nosso portefólio. Portanto aqueles tais equívocos, que 
falamos há pouco, de construir uma vivenda… uma 
moradia tipo Siza com dois dálmatas à porta já é raro 
acontecer, porque as pessoas veem… 

A.S. Exatamente… não costumam ir lá acima, a menos 
que estejam em contacto com algum designer, para ver 
alguma coisa…
 

A.S. Eu, por mim… é mais clientes… agora, quando 
é em exposições, há os que que fazem a produção, e 
lidam imenso com eles… e ‘isto não dá’… é o tipo de 
experiência que eu não tenho e que não tive…  

A.S. eu acho que é isso que envolve mais pessoas 
são coisas maiores… exposições… isso envolve um 
leque enorme de pessoas… ainda agora do TAVORA… 
eu nem sei metade das pessoas… eles dizem tantos 
nomes de pessoas que estão envolvidas, que eu nem… 
é o comissário, é o produtor… os meus projetos não 
têm isso… 

A.S. Até agora… não. Já houve… por exemplo, um 
vídeo que eu fiz, tinha vários elementos ligados à 
ciência… e o diretor do museu da ciência disse ‘epá, não 
quero a roda dentada, porque isso é mais antigo… quero 
outra coisa’… e eu… tive que fazer. Alterei, fiz outra 
coisa… pronto, ele aceitou. Mas normalmente dá-me 
liberdade… 

A.S. Quando é necessário. Às vezes não é necessário. 

A.S. Epá… o A.M. ajuda porque o A.M. é muito mais 
expressivo. Ele fala muito melhor e nasceu para isso… 
eu sou muito mais contida. 

D.S. Depois, de encontro às necessidades do cliente. 
Não vale a pena eu… por um lado, estou a trabalhar 
para mim, por outro lado nunca estou a trabalhar para 
mim. Eu, se não deixar o cliente satisfeito, não me vale 
a pena estar a trabalhar. Acho que a ideia é… isto depois 
complica-se porque há clientes que gostam de uma coisa, 
independentemente de ser correto ou não, mas… aquilo 
que eu tento fazer é… cada trabalho, analiso, faz-se uma 
pesquisa, brainstorming, e tento encontrar a linguagem… 
e dentro da linguagem, os tipos de letra, etc, etc, que 
mais se adequam àquilo. Eu costumo dizer, por exemplo 
nos projetos de identidade… é onde isto é mais evidente, 
que é… tu escreves um nome e enquanto estás a fazer 
uma pesquisa por 10.000 fontes, há aquela fonte em que 
aquele nome vai ficar super bem. É quase como… não 
somos nós que escolhemos a tipografia, é o nome que 
escolhe a tipografia. 

D.S. Sim. Eu… todos os… sempre que tenho tempo, 
todos os projetos que tenho, faço uma grande pesquisa 
tipográfica. Eu decoro… ou melhor, acabei por decorar 
o nome de algumas fontes e das suas características 
exatamente porque… sempre que eu tenho os projetos, 
eu passo pelas minhas 10.000 fontes, à procura de 
determinadas características nas fontes, que vão melhor 
representar aquilo que eu pretendo. E isto acontece… 
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D.S. O J.B. nunca impôs. Eu não me lembro do J.B. 
dizer assim ‘olha, utiliza esta fonte’. Nem a mim, nem 
a nenhum dos meus colegas. O máximo que eu já o vi a 
dizer foi ‘porque é que estás a usar esta fonte?‘ ou ‘que 
fonte é esta?’ ou ‘não gosto dos números desta fonte, 
isso não tem caixa alta’… há determinadas coisas que 
ele… se a fonte for bem desenhada, por exemplo. Estás 
a compor um texto… não vais compor um texto numa 
fonte egípcia, não é? Um texto para ser lido… e ele nisso 
é muito restrito, mas eu acho que nós já sabemos disso, 
ou pelo menos devemos saber. E o que acontece é que 
quando vem alguém que não sabe essas coisas, a gente 
faz questão de… 

D.S. Eu já trabalhei em gabinetes de publicidade, 
trabalho como freelancer desde 2002, trabalhei com o 
VERISSIMO, em duas situações… uma em 2000 e outra 
em 2006, 2007… o facto de passares por determinados 
sítios… se não aprenderes nada, é porque alguma coisa 
está mal.  

D.S. houve uma altura em que ele pôs o A.S. a trabalhar 
comigo a gerir o MNAA… o MACHADO DE CASTRO… e 
até agora ainda não foi preciso nada! Zero! Sou eu que 
consulto os fornecedores para os orçamentos, sou eu que 
os consulto para saber como é que está a produção, sou 
eu que os consulto para prazos, sou eu que… depois há 
uma parte em que… quando surgem mesmo problemas, 
do tipo ‘não há dinheiro para isto, ou… aconteceu 
este problema assim, assim… aí, sim’… É ali que ele 
intervém. 

D.S. eu não acho que nós… nós, como designers e 
adultos… um designer não é só um gajo que se senta 
em frente ao computador e sabe fazer umas merdas no 
Indesign ou no Photoshop. Não é isso. Queres que uma 
coisa seja bem feita… por exemplo… queres que uma 
tabela, uma legenda… seja impressa num material xpto, 
e que tenha uma acabamento x… ‘deixa ver se isto é 
possível’. Como é que tu vais saber? Vais ligar ao A.M.? 

‘oh A.M., será que podias falar com o FERNANDO’? Não… 
vais tu ligar ao FERNANDO. A determinada altura já estás 
tu a fazer… uma coisa leva a outra. E isto faz com que 
os trabalhos sejam melhores ou piores. 

D.S. Mesmo que não tenha visto. Já aconteceu… aquele 
catálogo que estavas a ver há bocado, houve uma 
grande parte que o cliente viu primeiro que o J.B. E o 
arq. BANDEIRINHA disse ‘o J.B. já viu isto’? E eu ‘ainda 
não’… ‘Mas eu liguei-lhe para ele vir aqui e ver’. O 
cliente tinha gostado, o J.B. gostou e pronto… a partir 
daí, passou a adorar!  

D.S. Lido. 

D.S. Serralharia, gráficas… mas para eles também é 
indiferente, quer dizer… tu és designer, tudo bem… 
escolheste a fonte, porque é uma fonte humanista, vais 
buscar referências e não sei quê… e tem ali umas 
ligações com o cliente… mas para um gajo que está 
a imprimir em offset, o que lhe interessa é saber se o 
Pantone é o 241 ou se é o Warm Gray 1 ou 11, ou uma 
coisa assim. Não há… estão-se nas tintas para isso… para 
eles é trabalho. Se tiverem que optar, optam sempre pela 
publicidade… é a opinião que eu tenho. Teoricamente, 
sai mais barato, porque as agências facilitam em termos 
de preço, e trabalham para públicos-alvo completamente 
diferente… portanto, a ideia que eu tenho é que tu fazes 
uma tiragem de livros… fazes mil exemplares…mas fazes 
um flyer para uma feira popular ou não sei quê e fazes 
10.000 flyers… para ele é melhor fazer os 10.000… 

D.S. Eu não tenho apanhado muito isso… mas sei que, 
às vezes, utiliza-se o copywriter para escrever umas 
coisas e não sei quê… mas eu não tenho tido esse tipo de 
trabalho… 

D.S. Sim, sempre…  

D.S. O sucesso de um projeto gráfico… e acho que falei 
disto no início, tem a ver com a forma como tu encaras, 
mas também tem a ver com a forma como tu absorves a 
informação que vem do cliente. 

D.S. E quem faz aqueles grafismos não está 
minimamente preocupado se aquilo fala ou não sobre o 
produto. Agora não vale a pena trabalhar para cerâmicas 
porque elas estão todas a falir… mas eu já quis trabalhar 
para essa área, porque é uma área onde tu podes 
trabalhar fotografia… desde a fotografia até ao tipo de 
letra… até ao papel… olha a quantidade de coisas que tu 
podes escolher para tornar o projeto bom. Em Portugal, 
são pequenas agências que fazem isto… 

D.S. É assim… há determinados clientes em que eu não 
gosto de criar laços de amizade ou vínculos muito fortes, 
porque depois joga-te contra ti. Acho que é preciso 
perceber bem a posição de cada um. Em relação aos 
fornecedores, os do Ateliê de Coimbra… ou as pessoas 
com quem eu trabalho fora do Ateliê de Coimbra, ou 
já trabalhei… dou-me super bem com eles, ao ponto 
de ligar a um gajo às 20:00 ou 21:00 e dizer ‘olha, eu 
preciso de não sei quê impresso, amanhã… podes lá 
ir?’… como ainda a semana passada aconteceu. E ele 

‘ah, sim, muito bem, manda isso que a gente trata’… 
tenho uma excelente… ou por exemplo, o da BRACRIL… 
o Sporting nunca ganha e eu mando uma mensagem 
ou um mail ao Zé L.A. e ele reage… brinca também 
com a situação… acho que os fornecedores têm que 
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ser isto. Mas eu acredito que há pessoas que também 
não consigam ter este tipo de…porque depois tens que 
mandar a um cliente e ‘olha, tira isso tudo… substitui’… 
já aconteceu isso.  

D.S. Dou-me muito bem com eles, dentro e fora do 
Ateliê de Coimbra, mas eles têm a consciência de que 
se for preciso mandar alguma coisa para trás, mando. 
E já aconteceu, no projeto do MACHADO DE CASTRO, 
eu mudei o projeto todo quando me apercebi que havia 
um fornecedor que estava a perder dinheiro. Eu mudei 
o projeto todo. Cheguei ao pé do J.B. e disse: ‘se forem 
estas peças, leva x de lucobonde e não sei quê… o zé 
luís vai perder dinheiro. Portanto mudei esta linha toda, 
porque dá para compensar estas alterações todas depois 
do orçamento ter sido feito’. 

D.S. O J.B. aceitou, na boa, o cliente também… e o Zé 
L.A. adorou. 

D.S. Há sempre aquela preocupação… eu tenho essa 
sensibilidade… o alumínio fica a um preço, o inox fica 
a outro e o ferro fica a outro e as chapas em calha fica 
a outro… e tu tens que ter estas consciências e… mais 
uma vez, não podes ser egoísta de estar só à espera que 
as coisas sejam ‘venha a nós, venha a nós’…  

J.B. Nem sempre faço esse exercício de pedir as provas, 
e não sei quê… mas isso de saber se o tipo já fez, ver 
coisas que ele já fez, isso eu faço. 

J.B. Sim, também… também não tenho a mesma 
disponibilidade. Já não tenho a mesma disponibilidade 
para isso. 

J.B. No período inicial, tinha. Trabalhava sempre com 
a mesma gráfica… chegava lá e era quase da família… 
entrava… hoje em dia, já quase… nem tanto… hoje em 
dia não tenho assim uma relação muito próxima com 
eles… não estou a ver nenhum com que tenha assim 
uma relação muito próxima… 

J.B. Sim… também não têm hipótese. Um gajo que 
venha com uma ideia… — ‘epá, já perguntaste como 
é que isso se faz?’ — … ‘Ah, mas eu acho que isto 
fica bem’… — ‘Olha… enquanto o nosso fornecedor 
habitual não me disser que é possível, e me mande para 
cá um protótipo… não fazes’. Portanto, isso… também 
não têm hipótese… mas eu acho que isso também 
passou a ser muito a cultura… hoje em dia, eu acho que 
não passa pela cabeça, para a maior parte deles… ao 
fim de um ano, já não lhes passa pela cabeça fazerem 
uma coisa sem contactarem com os fornecedores. E sem 
procurar, na indústria, como é que essas coisas se fazem. 

J.B. Não, não têm… os fornecedores… quer dizer… 
têm no sentido em que nós procuramos consultar os 
fornecedores. No sentido de quê… ‘epá, queríamos 
fazer isto, o que é que você acha… como é que se faz 
melhor?’… ou ‘tinha pensado fazer isto assim, com 
este perfil, ou com este alumínio, ou não sei quê’… e 
eles dizem ‘epá, não, não faça isso’… isso acontece. 
Nós ouvimos muito os fornecedores… Hmm… Tem 
um bocado a ver com a minha história… comecei a 
fazer estas coisas sem perceber nada disto, e ia para as 
gráficas… tinha uma ideia do que é que queria fazer 
e… ir para as gráficas e dizer ‘diga-me lá como é que 
isto se faz’… e aprender nas gráficas… e portanto, é 
uma coisa que eu mantenho sempre e, aliás, cultivo isso 
com os designers. Quando eles me vêm dizer, com um 
desenho… ‘ah, quero fazer isto’… eu assim ‘pois, está 
bem… olha, pegas num telefone ligas para o tipo e dizes 
que querias fazer uma coisa mais ou menos assim… e 
ele que te diga como é que se faz’… isso é recorrente. 
Isso é todos os dias. 

J.B. Claro… e em diferentes áreas. Podemos pegar 
num projeto que envolva diferentes competências… 
temos também uma rede de parceiros e de possíveis 
colaboradores, hoje, muito mais alargada… nós aí 
estávamos muito mais limitados… 

J.B. ‘Perceba que, eventualmente, se não houver aqui 
empatia, não vale a pena’… ‘continuar’… portanto, ele 
tem muito esta abordagem. 

J.B. E é muito interessante ouvi-los dizer… eles, sim… 
generalizadamente… a equipa de diretores, de técnicos… 

‘epá, o vosso trabalho melhorou imenso o museu…agora 
que entrou a parte gráfica, isto parece outro… deu 
sentido às coisas’… e de facto preencheu. 

J.S. Uma editora, que era a antiga proprietária daquela 
sala, com quem tenho um vínculo de fazer um livro, a 
História da Ilustração Portuguesa, que será editado por 
ela… e apareceu-me ali assim, de repente. Portanto 
não há sequer aqui o estatuto… ah, sou o empresário 
disto, só recebo a horas certas… epá, não. Tu já viste 
isso, também. É uma grande balda. Tudo o que vem 
é agradável para mim, é uma cortesia que eu tenho 
retribuir, também. E eu diria que as pessoas se sentem 
bem ali, também. 

J.S. Hmmm… não. Nós temos uma política… eu tenho 
uma política, digamos, de abertura, mais ou menos 
equitativa… trato bem toda a gente. Se entrar um 
ministro, é tratado da mesma maneira do que se trata o 
revisor de provas. Não há grande diferença. A diferença 
é mais na empatia pessoal e, aí sim, pode haver um 
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bocadinho mais de exuberância, ou de amizade, ou 
de confraternização, mas no geral, a gente trata toda a 
gente muito bem.  

J.S. Ou seja, eu já tive que tirar designers, mulheres, de 
trabalhos em que estavam a ser claramente… não direi 
perseguidas, mas estavam na mira… daquela criatura 
que nós temos do lado de lá e que eu não posso mandar 
à fava… e portanto… mas isto acontece em qualquer 
lado… numa agência de publicidade, também… se um 
grande cliente disser ‘eu não gosto daquele account, a 
agência de publicidade muda o account… ou muda o 
criativo ou muda qualquer coisa… eu também faço isso 
aqui, não é? 

J.S. OK… É tu estares à vontade para me pedires 
um trabalho para dali a meia hora, não é…? Ou então 
se aquilo correu mal… ou então pedincharem-me 
menos dinheiro… percebes? E portanto a relação é 
muito franca, também. Mas depende das pessoas… e 
aí, então, é que depende mesmo das pessoas… como 
nada disto é muito profissional, nem o relacionamento 
delas connosco… connosco, apesar de tudo, para elas, 
e do ponto de vista do trabalho, é muito profissional, 
mas do ponto de vista pessoal, de tráfego, acaba ser 
pessoal… e portanto, nesse sentido, não profissional, 
estamos muito dependentes das relações com as 
pessoas… 

J.S. Não, no trabalho… não é pessoal…  

J.S. Mesmo quando os trabalhos são horríveis ou 
difíceis… isso é muito fácil para mim. Ou seja… é o 
contrário daquela história que se diz das putas…‘não 
se podem beijar na boca, senão depois…apaixonam-se.’ 
Eu geralmente apaixono-me facilmente dos clientes… 
apaixono-me no sentido de gostar deles, mesmo com 
os seus defeitos, com os seus problemas… é muito fácil 
isso acontecer-me. Tem um problema, que é a excessiva 
familiaridade é sempre perigosa porque permite 
cumplicidades na desgraça, que não interessam. Ou seja, 
facilitismos…  

J.S. É… é… é completamente… é facilmente pessoal 
e intransmissível. Ou seja… a S.V. trata pessoas 
por tu, clientes por tu que eu trato por você. E vice-
versa. Hmm… as mulheres, como nós sabemos, é de 
queriduxapara cima. Ao fim de um tempo… portanto, 
linkam-sede uma maneira que eu nunca consigo 
entender como é que aquilo funciona. Portanto, 
estabelecem logo cumplicidades de uma forma muito 
fácil e que depois, também tem os seus problemas… há 
alguns problemas com esta questão. 

J.S. É… havia um gajo da Caminho, um editor da 
Caminho, na Leya, que me dizia assim. ‘oh J.S., é só 
mais uma capa… o que é que isto interessa?’ Um gajo 
velho, sofrido. A figura de topo, da Caminho… epá… 
isto por causa dos autores porem e disporem das capas 
dos livros… ‘É mais uma capa, pá…‘ E eu: ‘fogo…‘ Epá, 
mas de facto é verdade… 

J.S. Portanto, eu às vezes ainda tenho essa crispação 
de… ‘ o que é que é esta merda?! O que é tu sabes 
disto?!’…mas depois… ‘Espera lá… mas isto hoje toda 
a gente sabe…pronto, ok…’ e depois acabo sempre a 
pensar… ‘epá, isto é a cara dele, não é a minha… e eu 
estou aqui a mexer na cara dele e o gajo tem que estar 
confortável…’ Isto é perigoso, porque depois isto leva 
um gajo a ceder… tens que… há sempre ali limites. 
Limites éticos, estratégicos, limites morais… que tu 
vais criando, adaptando. Nesse aspeto nós somos muito 
flexíveis. Muuiiito flexíveis… epá, facilitamos muito… e 
as pessoas apreciam isso também. Epá, porque hoje em 
dia ninguém quer gajos que chateiem, estás a perceber? 
A vida é tão complicada… eu estou sempre a dizer 
isso lá em cima. A vida é tão chata, é tão desgraçada… 
que ter um gajo que está sempre a dizer ‘eghghh…’ 
percebes? 

J.S. Hmm… num curto prazo eu lido mal. Já me 
aconteceu passar para cima do cliente esse azedume, 
mas… tenho uma maneira de o fazer que depois 
desmancho facilmente, também… porque é meio 
perigoso, é uma situação perigosa… curiosamente, o 
pessoal ‘lá de cima’, os designers aqui do ateliê, têm 
uma latitude bastante grande em relação a isso.  

J.S. Então, não?! Claro… qualquer coisa! Desde a cor 
ou à tipografia… tipografia geralmente não são muito 
sensíveis, mas… qualquer coisa serve. Ou até às vezes 
coisas que eles têm razão e que nós não vimos. Bolas, 
quantas vezes…  

J.S. Sim… é verdade, até porque eles fazem sempre 
um número de ‘ah, eu não decido nada, quem decide 
é o administrador…’ geralmente acontece depois 
isso… e isso pode acontecer a qualquer nível, desde a 
GULBENKIAN até à EGEAC até ao Zé da Esquina… há 
sempre dois níveis do cliente, e um deles está sempre 
escondido. Podemos saber qual é, mas está sempre 
escondido… e não temos acesso, geralmente. 

J.S. Ou seja, se tu tens na EGEAC um diretor 
de comunicação, é suposto que esse diretor de 
comunicação tenha uma visão mais sólida das 
coisas do que um gajo qualquer que anda por aí… 
um comissário… e depois, se essa pessoa tem uma 
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experiência profissional e o perfil e não sei quê… aí 
sim, tens um interlocutor interessante. O que não 
impede que ele te peça as coisas para a última da hora 
ou para dali a dois dias… e isso é mato… constante. 
Trabalhamos com prazos miseráveis. Há uma… e 
nós, quando aceitamos isso, também estamos a 
dessacralizar o trabalho. É verdade… é verdade… em 
parte é trabalho, em parte é convicção.  

J.S. Ou seja, quando um deles é despedido do seu local 
de trabalho, ou desaparece da circulação, há um elo 
que se perde e há um cliente que vai à vida também. 
Isto é muito característico dos ateliês de design, e é 
uma fragilidade ou uma vulnerabilidade terrivelmente 
perigosta. 

J.S. Atenção que há nuances… no PUBLICO… quer 
dizer, às vezes há pessoas que têm… mas na maior 
parte dos casos os jornalistas são muito zarolhos, não 
conseguem ver as coisas que escrevem e que dizem… 
mas também tem nuances, não é tudo assim. 

J.S. Não, não, não… no INDEPENDENTE, por exemplo, 
não tinha muita hipótese. Mas no INDEPENDENTE 
era também por outras razões. Havia lá um brilho, 
digamos… havia ali uma atitude de geração que não 
era a minha e de sinal até político diferente, e portanto 
também não… não era propriamente o sítio onde eu 
pudesse brilhar. Mas no PUBLICO isso já aconteceu… 
era mais propício. 

J.S. FREDERICO DUARTE, que já tinha manifestado 
por várias vezes sérias reservas sobre… depois da 
apresentação dos últimos 3 livros, que foram uma 
desgraça, uma miséria completa, o gajo manda-me 
um e-mail demolidor… eu conheço gajos que perante 
um e-mail daqueles ficavam muito chateados. Mesmo 
muito chateados… e o FREDERICO DUARTE passaria 
a ser persona non grata, um inimigo ou outra coisa 
qualquer… embora, ele não me visasse diretamente 
nesse e-mail. Até porque eu sou, basicamente, o 
produtor dos livros, e não sou responsável pela 
distribuição, venda, promoção, vernissages, etc. 

J.S. mas os clientes adoram-nos, têm uma confiança 
absoluta no trabalho criativo mas também na fiabilidade 
da máquina. 

J.S. Aliás, as pessoas com quem tu trabalhas não são 
as mesmas que te pagam. As pessoas com quem tu 
trabalhas desaparecem de cena e depois não aparece 
ninguém para te pagar. É o que geralmente acontece. 
Mas, portanto… eu preocupo-me muito com isso. 

J.S. As capas de coleções de discos que nós fazemos, 
em que temos um pé no mainstream… Um pé… os dois. 
Estamos a trabalhar para o PUBLICO e para o CORREIO 
DA MANHA. Em tempos que já lá vão, fizemos trabalhos 
muito bonitos para eles que foram chumbados. 
Chumbados pelo cliente, mas também chumbados pelos 
clientes do cliente. E o que nós aprendemos com o 
tempo, também, foi a criar uma plataforma de trabalho 
gráfico que fosse confortável para os clientes do cliente, 
para o cliente e para nós também, onde nós também 
tivéssemos orgulho em fazer. 

J.S. Não era nenhuma particularidade nossa, mas era 
bastante usual trabalharmos com materiais… com 
fotografias de coisas ordinárias ou vulgares. As 
sardinhas são, aliás, o melhor exemplo disso. Sapatos, 
qualquer coisa… qualquer objeto… 

L.A. É verdade que acabas por fazer o trabalho 3 ou 4 
vezes, mas é verdade que estás a ajudar o cliente que, a 
meu ver, está cada vez menos capacitado para avaliar 
um trabalho gráfico. 

L.A. Cada vez mais as encomendas são feitas por 
telefone, ou por e-mail, ou o que quer que seja, mas são 
cada vez mais escassas em termos do programa, do que 
é que se pede… 

L.A. Quando eu sinto que o processo é mais levado 
por mim… ou seja, que se aproxima daquela coisa de 
trabalhar em casa… eu falo com o cliente, eu discuto 
com o cliente, eu chego à conclusão com o cliente, eu 
encomendo a ilustração a não sei quem, eu discuto a 
ilustração com não sei quem, eu falo com o fotógrafo e 
o fotógrafo faz a fotografia que eu lhe peço… quando eu 
sinto que passo por esses passos… sou eu que passo por 
esses passos. 

L.A. Eu tento ser o mais assertivo possível e tento 
permitir sempre… vejo mais ou menos como eu 
gostaria que me tratassem a mim. Tento permitir 
sempre que, apesar do que eu estou a dizer… a 
pessoa do outro lado pode fazer outra coisa qualquer. 
Ponto um… ‘eu estou-te a pedir a fotografia assim, 
mas por favor faz esta e outra que te pareça bem. Se 
tu tiveres outra ideia discutimos e chegamos a outra 
conclusão’… ou eu digo ‘não, isto não funciona, 
não sei porquê’… ou então ‘tens razão, essa ideia é 
melhor que a minha. Portanto, faz essa’… eu tenho 
que ser assertivo nesse sentido…
 
L.A. Sim, exatamente… às vezes eles estão para aí 
virados outras vezes não estão para aí virados. Às vezes 
eles estão à espera que eu lhes dê a solução, outra vezes 
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não. Estão motivados para fazer uma coisa deles.  

L.A. Não sei se é a visão que eles têm do trabalho que 
lhes estou a pedir, que é uma espécie de coisa menor 
e, portanto, eles vão despachar… pode ser isso. Não sei 
se é uma questão só de tempo, não sei se é uma questão 
valer tanto monetariamente que eles vão… sei lá, há 
todas estas possibilidades. Em última análise, eu acabo 
por pensar só, e desde que ele resolva aquilo bem… não 
lhes vou pedir mais. Vou-lhe pedir que ele resolva aquilo. 

L.A. se o cliente não é recetivo a isso, tu é que tens que 
imaginar tudo. Se o ilustrador não é recetivo a criar 
uma coisa em conjunto, tu é que tens que imaginar tudo 
e vais ter de usar uma imagem dele, e pronto. Para o 
bem e para o mal, acaba por ser assim. Por estas razões 
todas, de tempo… por estes constrangimentos… tempo, 
dinheiro… outros tempos. 

L.A. Sim, bastante. Lá está, mais uma vez, é a tal 
questão do cliente e dos designers… 

L.A. Porque não sei quem, que é o patrão, diz que tem 
que ser assim. E tu nunca vais falar com aquele patrão… 
o patrão disse à pessoa de baixo, e a pessoa de baixo 
disse à outra e essa outra disse-te a ti, e tu vais ter que 
fazer assim. Porque nunca vai haver discussão para 
nada… aí, é uma diferença enorme. De resto, nota-se 
bastante essa coisa no público… há uma diferença 
enorme entre eu conseguir falar com o cliente final ou 
falar com um intermediário… para além de ficar sempre 
com a dúvida sobre se aquela opinião é do cliente final 
ou do intermediário. Porque se é do intermediário eu 
vou tentar dissuadi-lo, de certa forma… 

L.A. Depende. Pode ser um bocadinho de tudo. Mas 
acho que infelizmente, cada vez mais, o trabalho é dado à 
secretária… à pessoa que não tem… por definição, nunca 
lhe deram rédea longa para definir o que quer que fosse. 
Portanto, ela nunca vai decidir sobre o que tu fazes, vai 
servir só de intermediário. Portanto, também não te vai 
conseguir passar nenhuma ideia sobre o que ela te está a 
pedir, porque ela própria não tem nenhuma ideia. Aquilo 
é uma pescadinha de rabo na boca que não funciona. 
É contraproducente. Eu sinto muito isso em relação a 
uma coisa que nós fazemos para a Bélgica… […] uma 
newsletter semestral… todos os números, eu sinto que 
há uma espécie de secretária a quem encomendaram 
o trabalho… para ser editora daquela coisa… em que 
ela não é editora, não percebe nada daquilo… e que 
depois tem o superior. E o superior é que lhe diz… ‘não 
gostamos destas ilustrações… se calhar devíamos trocar 
de ilustrador… as ilustrações se calhar são um bocadinho 
tristes e nós queríamos uma coisa mais alegre’… 

L.A. Por exemplo. Quer dizer… ela nem sequer emite 
opinião. Recebe e passa a outro. É mesmo intermediária. 

L.A. Sim. Também, sim. Ele próprio assume isso. 

L.A. Isto é visível no trabalho do R.B., por exemplo, 
com o S. LUIZ. É muito visível esta coisa. Nesse 
trabalho em concreto, o J.S. não está pelo meio. Logo ali 
há uma relação do R.B. com a pessoa no S. LUIZ… 
e essa relação permite com que trabalhem de outra 
forma… se houvesse mais burocracia, mais pessoas, não 
seria assim, com certeza. 

L.A. Eu prefiro o método do cliente que está ali há 
minha frente.  

L.A. quando fazia a Agenda de Lisboa não era raro 
aquela coisa de… ‘epá, põe lá o texto na outra página, 
antes, porque eu não gosto desse gajo… põe lá esse texto 
de determinada forma porque esse gajo não sei quê… 
eu não gosto desse texto’… é sempre assim uma coisa 
muito pessoal… uma visão muito pessoal que não é 
em função do resultado final. Não é em função do bem 
comum, é isso que eu sinto. 

L.A. Exatamente. A nossa visão… diria que é sempre 
uma coisa de trabalhar para o bem comum… para a 
pessoa que vai pegar naquela revista, para o utilizador. 
Ou seja, não me interessa nada que aqueles gajos, 
dentro daquela revista, não queiram aquela página… 
para a pessoa que está a ler, isto não interessa nada. A 
pessoa que ler o texto. Este tipo de históriazinhas são 
areia… são nevoeiro. Não interessa. Isto irrita-me, 
nestes processos altamente hierarquizados… porque é 
recorrente… esta coisa do… não sei quem, gosta de não 
sei de quê… mas afinal não é ele que manda, mas como 
ele não gosta… ‘bora lá trocar isto. Isto é recorrente, 
infelizmente. 

R.M. Acho que tem de haver tolerância e colaboração 
de ambas as partes. Se te dispões a fazer determinada 
coisa e a outra pessoa também… ótimo. Não é: ‘mas, 
oh…! Preciso já disso! Ai, não sei o que é que hei de 
fazer’… Isso acontece imenso com a FIDELIDADE… 
Isso irrita-me… epá, são supersimpáticos, mas irrita-me 
essa coisa de ‘tu trabalhas para mim, portanto tens que 
o fazer’… (risos)… estou a exagerar um bocado, mas 
pronto… e depois também chateia às vezes quando 
estás completamente dependente do cliente para fazeres 
determinado projeto e ele não ata nem desata por 
causa disso… E quando tu tens vontade para o fazer. 
Essa tua vontade e essa tua disposição para o fazer… 
para desenvolver determinado projeto… também vai 
morrendo… vai abrandando porque não vês a mesma 
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iniciativa por parte das outras pessoas. Quando vês que 
está tudo pelo mesmo, ok. 

R.M. A maior parte do material infográfico é o L.A. 
que o produz. Porque retira, porque pensa, porque faz o 
trabalho do editor. Um bocado… e se calhar se houvesse 
mais isso as coisas eram muito mais fluídas e muito 
mais fáceis de fazer. Ou seja… tu acabas às vezes por 
ter que fazer um duplo trabalho, de inventar ali coisas 
que não existem, que ninguém te envia e tu ‘ok, isto 
está uma seca porque são duas colunas de texto e não 
tens aqui mais nada. Portanto’… tu vais pegar e é uma 
coisa… ok, também é o teu trabalho como designer 
trabalhar a coisa graficamente, mas também tens que 
ter informação ‘para’… não vais estar a inventar. Mas 
muitas vezes acabas por ter que o fazer. 

R.M. Não, eu acho que… a maioria… na maioria são… 
sabem do que estão a falar, sim. São casos mesmo muito 
concretos. Se falares da EGEAC, tu vês que há ali… a 
própria R.M., então, tem sempre uma opinião muito 
ativa na coisa, e molda aquilo que acabas por fazer. 

R.M. Interferem imenso. Porque… porque às vezes 
pensa demasiadamente na coisa. Por norma, bem… mas 
às vezes pode não estar a pensar como tu estás a pensar, 
mas questiona muito. E problemas que se calhar possas 
não ter pensado ela coloca-os logo, e se calhar isso 
limita-te logo a proposta que estás a fazer. Mas isso é 
bom, também, porque… ou seja não estás a fazer para 

‘ok, deixa lá ler isto que eles… não ligam ou aceitam’… 
não é bem assim. Encaro isso como um desafio. 

R.M. Sim… quando não está alguém para abrir a porta, 
tu também abres a porta. Quando não está ninguém 
para atender o telefone, também atendo o telefone. Se for 
preciso assinar as compras do Jumbo, também assino as 
compras do Jumbo… 

R.M. Sim, claro. Com a EGEAC lidas sempre com a parte 
da comunicação da EGEAC. Apenas… 

R.M. Pois, não é com o diretor… as coisas passm 
por ele, mas existe sempre um intermediário, como 
é lógico… já acabei por lidar com pessoas que não 
tinham nada que ver com a parte da comunicação, 
mas que teriam uma decisão final. Acabei por ter que 
falar com elas diretamente sobre o assunto.
 
R.M. Quase todos interferem. Sei lá… pequenos 
trabalhos para a FIDELIDADE… eles também já 
sabem o que é que o presidente ou o diretor vai querer, 
portanto já dizem: ‘Ai, isto não vai passar de certeza, 
devia ser mais isto ou aquilo… não sei, pensem 

nalguma coisa’… depois acham sempre que nós temos 
grandes ideias e que somos uns criativos geniais… 
aliás, já quando trabalhava com o CANAL Q, eles… 

‘ah, vocês são muito criativos, portanto’… ok… sabes? 
Parece que acham que tu deves ter um génio qualquer 
e que sai dali… e eles então interferiram imenso. Esse 
foi mesmo um trabalho à parte. Já me tinha esquecido 
desse trabalho! (Risos)… 

R.M. então acabei por falar diretamente com o Sr. Não 
sei Quantos… E ele foi super claro. Percebi aquilo 
que ele queria. ‘Mas eu gosto mais deste azul, porque 
vou apresentar o powerpoint e quero aquele azul’… 
Ele próprio queria o mesmo azul no powerpoint, o 
que foi fixe… (risos)… sei lá, teve essa noção, de 
coerência gráfica… portanto de certa forma acabam 
por interferir, sim. 

R.M. Ah, sim… sim. Estou muito mais à vontade. 
Mesmo nas respostas que dás… já brincas… há risadas, 
há falar sem ser sobre trabalho… isso é bom, também. É 
bom, mas é sempre aquela questão: é cliente, e não é o 
teu cliente, é cliente do ateliê… 

R.M. É o teu cliente, mas porque é do ateliê.  

R.M. Não, mas eles próprios não me parece que sigam 
isso à risca. Para empresa pública… Portanto, isso não 
interfere quase nunca. Interfere é quando estás à espera 
que alguém saia de uma reunião e tens que ter aprovação 
sobre alguma coisa e aquilo tem que fechar naquele dia… 
mas isso…  

R.M. Não… nem posso. Nem me sinto à vontade para 
isso nem estou a responder só por mim 

R.M. Nós tínhamos a parte do layout e o Elídio estava 
com a programação… Nós éramos a ponte entre a 
EGEAC e o programador… 

R.M. e eles só queriam saber se a coisa estava pronta 
a tempo. E eu não conseguia dar essa garantia porque 
não era eu que a estava a fazer. Tinha que perguntar 
ao programador. Depois só tinha a resposta do 
programador não sei quanto tempo depois… ‘ai, mas 
só me respondes agora, e amanhã é feriado… e nós 
não vimos trabalhar’… Percebes? A certa altura vês-
te ali… ‘ok, mas eu também não podia ter tomado 
essa posição antes e dizer que sim, que isto vai estar 
pronto’… sem ter essa garantia. Essa foi a experiência 
mais complicada que eu tive com eles.

R.M. Mas também porque estava sozinha, e não 
dependia só de mim o trabalho… por causa do site e por 
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estar pronto… eles fazem imensa pressão. 
R.B. Sim, até porque em muitos dos casos somos nós 
próprios que o produzimos. Produzimos, pensamos, 
executamos, encomendamos… há imensos valores 
adjacentes a isto. Alguns gráficos… podia lembrar-me 
de coisas mais pequenas, de tipografias que eu identifico 
imediatamente com o J.S. Mas acho que isso é um 
bocado redutor em relação a isto que digo. Uma vez foi 
ao ateliê uma excursão, uma turma, com aquele tipo dos 
cartazes austríaco… ou alemão…  

R.B. [Designer Suiço]. E eles conheciam o trabalho do 
J.S., pelos catálogos do SND, provavelmente… eles 
estavam a fazer um roteiro em Portugal e alguém 
sugeriu passarem por ali. E eles achavam que todo 
aquele trabalho de ilustração era feito ali dentro. E 
quando lhe explicámos ‘não, nós pensamos a ideia, de 
alguma forma pensamos em alguém capaz de a executar, 
encomendamos esse trabalho’… e à parte daquela 
imediata desilusão que o [Designer Suiço] sentiu nesta 
resposta, a coisa que ele foi capaz de encontrar para dizer 
a seguir foi ‘então, mas vocês funcionam como uma 
espécie de agência’… e tu, objetivamente, respondes que 
sim. Mas isto é uma visão tão redutora daquilo que é a 
realidade… Os ilustradores estão todos disponíveis para 
toda a gente que lhes queira telefonar, mas é normalmente 
ali que eles fazem um bom trabalho. Portanto, querer 
reduzir isso a nada… não é propriamente uma agência. 
Porque é assim que as coisas funcionam hoje em dia. Há 
uma relação de confiança mútua, sei lá…  

R.B. depois há qualidades específicas, mais do 
J.S., uma capacidade de ajudar a construir uma boa 
ilustração. Afinando, corrigindo… mas, fora depois 
essas questões de orientação, essa capacidade de 
imaginar o trabalho, com os conteúdos que forem 
necessários para que ele fique melhor… sendo 
capaz de não ficar tão condicionando pelo texto, 
de encomendar uma coisa, de pensar outra… de 
escreveres tu uma coisa qualquer… isso é um ADN 
fortíssimo, que cada vez mais vês…que parece 
básico… até alguém que vem de fora diz ‘então isto é 
uma agência de ilustradores’…  

R.B. Sim… eu estou a chamar influenciadores a todas 
as pessoas que são intervenientes. Pode ser o teu colega 
do lado, o cliente, o amigo do cliente, o cliente do 
cliente… essa interação produz um determinado tipo 
de informação que tu tens de saber filtrar, controlar, 
dominar… diria que os dois extremos não servem: não 
podes rejeitar tudo e não podes aproveitar tudo. Tens 
que ir filtrando. E desse filtro depende a qualidade 
do trabalho que vais fazer. A qualidade e o próprio 
desenvolvimento que tu fazes dele. 

R.B. Quando a proposta é mesmo boa também tem 
esse… há a maior probabilidade de que o cliente não 
rejeitará, e portanto investimos menos nessa fase. Ou 
então aquilo é tão bom, que não queremos mesmo que 
ele rejeite, que vamos todos… 

R.B. Sim… daí também, provavelmente, pela natureza 
dos clientes com quem trabalhamos… é uma área mais 
cultural… são pessoas que… às vezes nem sempre pelas 
melhores razões, mas discutem as soluções,as opções, 
as outras possibilidades… aí, é-te exigida alguma 
ginástica… quando não há discussão nós,às vezes, até 
desconfiamos da própria solução… ‘se calhar isto não 
estava muito bem’…  

R.B. o oposto é o melhor ponto de partida. É tu 
achares que um melhor trabalho tem sempre melhores 
condições de ser aprovado, portanto… se não foi, ou 
intrinsecamente o trabalho não estava bom, ou não 
foi bem apresentado, ou não foste tu capaz de… ‘ok, 
isto era uma coisa um bocado imprevista, devias ter 
apresentado outro tipo de desmultiplicações’…  

R.B. Tudo isso…Todas essas pessoas… com a natureza 
do trabalho que nós temos, que às vezes é complexo… 
podemos estar a falar de um livro, de uma produção 
gráfica, de uma exposição… o teu dia a dia de contacto 
pode ser com tudo. Fornecedores, colaboradores, 
clientes, influenciadores… especificamente, no 
trabalho do Teatro (S. LUIZ)… obriga-te a uma 
série de… ainda que aquilo seja um teatro residente, 
depois tens coprodutores que trabalham lá dentro. 
Cada peça é um novo cliente, entre aspas. É um cliente 
dentro de outro cliente. Nenhum destes clientes paga. 
Quem paga é a EGEAC. Mas eles todos influenciam e 
opinam. Portanto, tudo isto, já dá uma variedade de 
influenciadores enorme, que te obrigam, normalmente, 
a perceberes e a antecipar o que é que vale a opinião de 
cada um, o que é que implica tu aceitares este tipo de 
inputs que eles dão… 

R.B. A um nível profissional, claramente… tens que 
contar com elas. Não podes dizer ‘estes tipos não 
servem para… não quero ouvir a opinião deles e não 
estou interessado em ouvir o que eles dizem, ou em 
ouvir aquilo que eles possam influenciar’… não podes 
ter uma posição dessas, até porque o primeiro a ser 
posto à margem eras logo tu. A nível profissional, sim. 
Tens que gerir isso muito bem. Perceberes o que é 
que deves aproveitar, rejeitar… tudo isso faz parte do 
teu trabalho. A nível pessoal já é outra coisa. Podes 
desenvolver relações pessoais extratrabalho que, de 
alguma forma, complementar a relação profissional, 
mas isso já é outra… 
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R.B. todas as tuas relações… todas essas decisões 
sobre as tuas relações influenciam. Isto é dinâmico… 
e podias resumir com a tal simpatia… simpatia com 
os intervenientes. Podias resumir nessa qualidade. 
Seres capaz de interagir com toda a gente sem que 
sejas um problema, ou um obstáculo, e conseguires 
retirar de todos um… às vezes, um bom resumo. Não 
tendo o ateliê qualquer estrutura de contacto, é em ti 
que reside essa capacidade.  

R.B. No meio estes que não correram bem podem 
estar até algumas questões pessoais, de relações, de 
coisas… mas dificilmente isso surge assim como a 
razão porque aquilo correu bem ou correu mal. 

R.B. Podia ser, uma incompatibilização… isso já 
chegava a ser uma situação muito visível… mas às 
vezes há… por nuances… 

R.B. Pois, para que a coisa possa… não podemos 
descurar tanto a apresentação, a organização… porque, 
naquele caso, temos uma primeira oportunidade para 
causar boa impressão, no fundo. Acho que isso é, um 
bocado, que domina a rotina a toda a gente… embora, 
pela lógica do trabalho do ateliê, esse mesmo… esse 
novo projeto, tem sempre um link qualquer… alguém 
que nos apresentou, alguém que já trabalhou connosco 
ou alguém que viu um trabalho… e, aliás, quando 
isso não acontece, nós tentamos perceber se isso não 
aconteceu. Às vezes tu não percebes porque é que 
alguém te contacta e tu depois percebes de onde é que 
veio essa ligação. 

R.B. No fundo… se é isto que nos diferencia, até 
pela ausência de determinadas funções comerciais… 
de gente a apoiar, noutros lados… se é isto que nos 
diferencia, então temos que forçar um bocadinho esse 
lado. 

R.B. havia sempre computadores livres para alguém 
que esteja a escrever um texto, editar uma revista, 
fazer uma revisão… ou umas correções. Pela natureza 
do próprio trabalho que nós fazemos, isso era 
fomentado e isso, para nós, não é um problema. Se 
puder ser uma vantagem… se se puderem encaixar ali 
num espacinho que esteja livre, muito bem. Por nós, 
perfeito.
 
R.B. Isso tem essa ala… primeiro, porque nós 
deixamos, mas… a partir do momento em que nós 
trabalhamos com imenso colaboradores… e isso, no 
início do ateliê, acontecia bastante mais… 

R.B. Sim, sim… 

S.V. As observações que tenho… Por exemplo, da 
parte dos colaboradores, basta haver um telefonema e 
eles aceitam o trabalho… 

S.V. Ilustradores, fotógrafos, revisores… Por essa 
questão de credibilidade em termos do negócio. 
Eles sabem que a partir do momento em que são 
contratados, vão ser bem tratados e vão ser pagos… 
atempadamente. Em relação aos fornecedores, igual. 

S.V. Não, nada. Depois aí sim, é esclarecido… há 
dúvidas a tirar… falamos com o cliente e depois aí 
vem a fase do orçamento, porque… se não tirarmos 
primeiro as dúvidas podemos estar a orçamentar 
mal… o que acontece, e o que sinto é que… Não tem 
que ver com a culpa dos clientes… quer dizer… há 
alguns clientes que eu acho que já deviam saber como 
é que as coisas funcionam… mas as pessoas não 
têm noção, muitas vezes, do que é que implica um 
trabalho… que têm que passar mais informação para 
os designers… muitas vezes mandam-nos um trabalho 
assim… a indicação de que querem ver um trabalho, e 
nem sequer dizem se é um livro fino de 20 páginas ou 
um livro de 400 páginas! (risos) E uma pessoa fica a 
olhar… 

S.V. Os ilustradores não trabalham aqui, nem os 
fotógrafos, nem os revisores… só vêm cá em caso de 
fecho muito urgente… esse pessoal trabalha todo em 
casa, mas em termos de criação… não. (risos) Eu acho 
que não… não resulta. 

S.V. Sim… sim. E depois há o tipo de cliente difícil, 
que eu estou a sentir cada vez mais, que é o cliente 
que tem dificuldades em… em lidar com a própria 
chefia deles… 

S.V. No fundo, como nós trabalhamos com muitas 
instituições (especificar?), são pessoas que estão 
ligadas à área da Cultura, mas que têm por cima às 
vezes pessoas que não têm essa formação cultural… 
o que muitas vezes acontece e é a parte mais 
desagradável é: nós desenvolvemos um trabalho que 
nos é pedido, naquele sentido, e as chefias… portanto, 
a pessoa que trabalha em conjunto connosco, que te 
diz que estás a avançar para um bom trabalho… e 
de repente, as chefias chumbam o trabalho. Aí é 
desagradável, quer para nós, quer para a pessoa que 
nos está a passar o trabalho… Há uma perda de 
tempo brutal e isso é recorrente. Acontece em muitos 
organismos.
 
S.V. Facilmente começamos a ficar próximos… a estar 
mais descontraídos… é um processo muito humano, 
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não é? Ao princípio tratamo-nos por ‘você’, a seguir já 
por tu, a seguir já estamos a falar dos gostos… ou da 
vida… há pessoas com quem nós temos uma relação 
de há oito anos… acaba por ser parte da… não da 
família que é assim um bocadinho infeliz (risos)… do 
meio… e depois muito facilmente nos encontramos, 
porque frequentamos os mesmos locais… 

S.V. Isso ajuda. Ajuda porque a pessoa está muito mais 
à-vontade para chegar e dizer ‘epá, não gosto!’… ou 
dizer… ‘é por aí o caminho’… É muito mais fácil em 
termos do negócio. 

S.V. Sim 

S.V. Sim, isso também acontece. Também perdemos 
clientes… Acho que isso faz parte do processo.  

A.M. a primeira reunião eu proponho que seja aqui 
para o cliente… até para não haver… quanto mais 
nós conseguirmos eliminar essa dessintonia de 
expectativas, mais probabilidades o projeto tem de 
correr melhor… se o cliente percebe logo ‘epá, não, 
mas estes tipos eu pensava que eles tinham uma 
outra forma de estar, ou uma postura, ou o que era’… 
preferimos que o projeto morra no início do que essas 
questões se venham a revelar… depois, muitas vezes 
as reuniões de trabalho e de prolongamento… e de 
desenvolvimento… normalmente as reuniões são nas 
instalações dos clientes porque eu acho que é isso que 
faz sentido… se o cliente quiser reunir aqui, ótimo, 
mas… tal como eu, quando lido com fornecedores, 
etc… dá-me muito mais jeito e é-me muito mais 
conveniente que eles venham cá e que eu não perca 
minutos ou horas de viagem… mas normalmente, é 
essa a política. 

A.M. Não, não costumam tecer comentários… quer 
dizer… também não os peço. Mas sei que formam uma 
opinião com base nalguma… porque é assim: nós vemos 
o site ou vemos umas referências e imaginamos logo 
uma coisa. É completamente diferente quando falamos 
com alguém, e quando conhecemos em primeira mão. 

A.M. Eu, preferencialmente, é assim… normalmente, 
quando é um cliente novo, para a primeira reunião, 
eu sugiro que seja aqui. Porque acho… quer dizer… 
no fundo tento, a não ser que seja por uma questão 
de comodidade do cliente, ele prefira que seja nas 
instalações dele. Mas… eu, quando contrato, ou 
quando estou à procura… sendo eu o cliente a 
contratar alguma coisa, eu gosto que a primeira 
reunião seja lá… porque há coisas que se percebem 
da empresa. Tenho todo o interesse que o cliente 
venha aqui e veja como é que é o estúdio e perceba um 
bocado como é que nós somos. 

A.B. Sim. Temos. Ouve-se. Vai se ouvindo. Muitos 
comentam ‘Ah que espaço tão agradável’, perguntam 
muito se aqueles livros todos fomos nós que 
fizemos… E nós temos que explicar que metade 
da estante fomos nós que fizemos, esta metade são 
livros da nossa biblioteca… ou…acham piada ao 
quadro de giz e perguntam se realmente o usamos… 
Comentários desse género. Muitos não comentam 
nada. Outros comentam… 

A.B. Sim… sim… 

A.S. Não sei. Não te sei dizer porque estou lá em cima… 

A.S. Exatamente… não costumam ir lá acima, a menos 

Perceções sobre ateliê
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que estejam em contacto com algum designer, para ver 
alguma coisa… 

A.S. Não… 

D.S. os meus colegas, quando vêm ao gabinete, adoram 
aquilo… o HUGUITO pediu para vir trabalhar para aqui 
à borla. Adorou, estar ali… o HUGUITO trabalha comigo 
desde 1999. Há uma relação diferente entre nós… mas 
adorou estar ali… aqueles livros, aquela coisa toda… 
fantástico, não é?  

D.S. a Fernanda, do MACHADO DE CASTRO, mas 
eu tenho uma relação muito boa com ela. Há pessoas, 
ou fornecedores, em que acham estranho, às vezes… 
entram e a malta está ali toda de headphones… dá ideia 
que ninguém fala com ninguém. A realidade é que, 
quando eu vim para cá, era mesmo assim. Estava tudo 
de phones e ninguém falava para ninguém. Quando eu 
entrei no Ateliê de Coimbra… mas nunca ninguém… o 
FERNANDO, às vezes manda uma boca ou outra… mas 
nunca localmente… às vezes numa situação mais 
privada, ou quando vamos sair à noite beber uns copos 
ou não sei quê… ou estamos numa montagem e ele faz 
um comentário… mas nunca ninguém comentou… 

J.B. Não sei muito bem… mas… eu aliás fico sempre… 
ultimamente tenho percebido que o ateliê é muito 
considerado. E é considerado… que é posto num plano 
diferente dos outros, aqui… quer da parte de estudantes 
que… e apercebi-me disso há relativamente pouco 
tempo. E até fiquei surpreendido… Estudantes que nem 
mandam o currículo para O Ateliê de Coimbra porque 
acham que é um bocadinho inatingível, que é demais 
para eles… clientes que também não vêm ter connosco… 

‘epá, vocês é outra cena, é outra escola’… e isto… nem 
sequer tinha muito a ideia disso… e depois… também 
mesmo em relação à opinião que têm em relação à 
qualidade do trabalho, que eu também não tinha ideia, 
mas também tenho percebido que as pessoas também 
têm muito em consideração. Acho que o ateliê tem 
melhor imagem do que aquela que eu pensava. 

J.B. Sim, bastantes vezes. Gostam, acham bonito. E 
isso também faz parte dessa estratégia. Há clientes que 
têm que ir lá. Nós sabemos que o ateliê tem bom aspeto, 
sobretudo para certas pessoas… quer dizer, para nós não 
é nada… já não… 

L.A. Acho que não responde à realidade, de todo, mas 
acho que há uma… acho não é só deste ateliê. Toda a 
gente faz imagens deturpadas da realidade em relação 
a tudo. Em relação às outras pessoas, em relação aos 
outros ateliês, em relação aos negócios… a tudo. Em 

função de certos pormenores, nós temos tendência a 
explodir aquilo e aquilo, de repente… ou é muito bom 
ou é muito mau! São sempre pormenores… 

L.A. … É para melhor. As pessoas tenderão a pensar 
que este trabalho é muito glamouroso e na verdade não 
é. Tem muito suor e lágrimas. Tem muita noitada, tem 
muito pouco glamour. Tem muito trabalho invisível e 
muita coisa que tem que ser para pagar as contas. Faz 
parte… eu digo isto mas sei que faz parte. É preciso 
alimentar a máquina. Para fazeres coisas boas tens que 
fazer coisas más. E aqui o mau, não é o mau gráfico. É 
fazeres coisas que não te apetecia fazeres, é aturares 
clientes que não querias aturar… é preciso, isso. Faz 
parte, também…  

L.A. Eu acho é que é difícil encontrares uma pessoa que 
tenha uma visão tão completa que te consiga dizer o 
bom e o mau. Eu acho que as pessoas, tendencialmente, 
neste ateliê, para o bem, tendem a ver só o bom. Acho 
que nos têm em muito boa conta e, às vezes, não sei 
porquê… (risos)… não consigo perceber bem porquê… 

L.A. O cliente-base do ateliê são pessoas que 
conhecem o J.S. São pessoas que, para o bem ou para 
o mal, são pessoas que acham que o trabalho é feito 
pelo J.S. Têm aquela visão… acho que já falámos 
disto antes… todos os ateliê que têm uma pessoa de 
carisma, conhecido… à frente… acabam por sofrer 
dessa vantagem/desvantagem dos clientes… das 
pessoas que não sabem quem é o L.A. A.M., a E.G. 
Gomes ou o R.B… acham que o J.S. é que faz tudo. 
Isso é um bocadinho desprestigiante para o designer, 
em última análise. É um bocadinho chato. Achas 
que… ‘sim, o J.S. é que faz tudo, mas eu é que fiz… 
aquele, fui eu!’… 

L.A. Comentam que está toda a gente calada, muito 
concentrada, muito focada no trabalho. Não sei, mas 
acho que é a primeira impressão…  

L.A. Começam a achar normal. Acham estranho entrar 
num sítio onde está toda a gente em silêncio. Mas eu 
acho que isso toda a gente acharia. Eu próprio chego a 
entrar no outro sítio e penso…’ que é que se passa aqui… 
está tudo a morrer’…  

L.A. Já ouvi comentários de ‘isto é tão bom… ninguém 
fala aqui… podemos estar a trabalhar em silêncio’… já 
ouvi esses comentários. 

L.A. Sim, exatamente. Acaba por ser… não se sentem 
mal ali.
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R.B. Acho que, de alguma forma, para clientes ou 
designers, é um sítio onde se faz bom trabalho. Não 
se desenvolve propriamente uma linguagem autoral 
e isso também, se calhar, prejudicou o ateliê um 
bocadinho, não sei se no início… mas há a noção de 
que é um negócio com alguma assinatura… onde há 
margem para se desenvolver bom trabalho. Ainda 
mais hoje, no contexto de crise, acho que isso hoje é 
ainda mais relevante… 

R.B. Durante algum tempo, tudo aquilo que saía do 
Ateliê de Lisboa era feito pelo J.S… depois tinha que vir 
o J.S. dizer ‘epá, calma’…  

R.B. o J.S. sempre nos incutiu muito isso, é 
extradisponível… essa simpatia até com os clientes e 
com tudo, com o próprio serviço. 

R.B. acho que há uma simpatia generalizada para com o 
ateliê, sim. Acho que podia resumir assim. 

R.B. [Designer Suiço]. E eles conheciam o trabalho 
do J.S., pelos catálogos do SND, provavelmente… 
eles estavam a fazer um roteiro em Portugal e alguém 
sugeriu passarem por ali. E eles achavam que todo 
aquele trabalho de ilustração era feito ali dentro. E 
quando lhe explicámos ‘não, nós pensamos a ideia, 
de alguma forma pensamos em alguém capaz de a 
executar, encomendamos esse trabalho’… e à parte 
daquela imediata desilusão que o [Designer Suiço] 
sentiu nesta resposta, a coisa que ele foi capaz de 
encontrar para dizer a seguir foi ‘então, mas vocês 
funcionam como uma espécie de agência’… e tu, 
objetivamente, respondes que sim. Mas isto é uma 
visão tão redutora daquilo que é a realidade… 

R.B. As pessoas gostam de entrar ali. Mesmo os 
clientes… se nós não os mandarmos embora, eles ficam 
à tarde… com wi-fi e tudo, portanto… estão à vontade… 

A.M. Porque isso interessa-nos também, porque a 
certa altura nós estamos ali fechados, ainda para mais 
em Coimbra, sem uma comunidade de design… é 
muito importante para nós essa convivência e essa 
confrontação. 

A.M. E depois também esta coisa de estarmos fora 
dos centros… não estamos nem em Lisboa, nem no 
Porto… também dá-nos assim um traço único. Acho 
que tem as suas vantagens e desvantagens. Muitas 
vezes sentimos, em relação a alguns clientes, em 
Lisboa… há logo uma preocupação ‘ih, como é que 
isto vai funcionar…’? Invariavelmente, nós somos 
os primeiros nas reuniões e ainda temos que ficar à 
espera que cheguem os parceiros de Lisboa… quer 
dizer… é evidente que a proximidade também resolve 
algumas questões, mas… por outro lado, também tem 
sido facilitador. 

A.M. A experiência que eu tenho tido, a falar com 
alguns ateliês de Lisboa… eu acho que teria sido 
muito mais difícil nós termos começado e crescido 
da forma como crescemos em Lisboa. Nós, aqui, 
apesar de tudo, tivemos aqui um período inicial, em 
que estávamos num ambiente não competitivo e… ou 
não extremamente competitivo, que nos permitiu 
fortalecer o passo gradualmente. Eu acho que em 
Lisboa teria sido muito mais difícil. 

A.M. Sim, refletimos. Aliás, o espaço físico foi 
pensado e planeado dessa forma. Também aí… acho 
que funciona genericamente bem… funciona melhor… 
já estivemos em diferentes configurações, noutros 
espaços… acho que funciona claramente melhor do 
que em espaços muito compartimentados. 

A.M. Eventualmente, falta ali um espaço de uma sala 
de reuniões mais fechada… embora não seja crítico, 
porque, quer dizer… não achamos grave que haja 
uma perceção do que é que se passa na empresa… e 
é percetível, quando… é até desejável que as pessoas 
tenham noção dos diferentes momentos por que 
passa a empresa. Agora… se calhar, há questões, por 
exemplo… certas reuniões com clientes, não que não… 
que sejam informações secretas. Quando o são, nós 
reunimos noutros locais, projetos que não podem ser 
divulgados publicamente, por razões de imposição do 
cliente, mas se calhar há ali momentos de discussão 
de projeto, ou de trabalho, que às vezes podem ser 
um bocadinho disruptivos. Mas genericamente 
funciona bem, e o espaço foi pensado… foi tido em 
consideração. Há ali aquele espaço da cave que nós 
gostaríamos de abrir ao exterior… e, aliás, há vários 
desafios nesse sentido, de estudantes de design, de 
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gente que está a fazer projetos extracurriculares, de 
ocuparem aquele espaço e partilharem-no. Não é tanto 
coworking, é mesmo usufruirem daquele espaço, mas 
a verdade é que, apesar dos desafios, ninguém tem 
agarrado neles… ainda há pouco tempo havia aí um 
grupo, malta muito interessante, a fazer uns filmes 
de animação de stop motion, mas que se queixavam 
que os tinham que fazer no quarto de um deles, de 
estudante… e que era uma chatice, porque faziam uma 
noite de filmagens, montavam o cenário todo, depois 
tinham que desmontar aquilo tudo para poderem 
dormir, para montar tudo no dia seguinte. E eu lancei-
lhes o desafio: ‘opá, temos uma cave ótima, montem 
isso aqui, podem estar o tempo que quiserem’… mas 
depois isso não aconteceu… e há aqui uma coisa 
importante. Também isso foi muito pensado… nós, 
quando mudámos, na última vez, de instalações, 
demorámos muito tempo a escolher a instalação, 
e surgiram muitas possibilidades, por exemplo… 
parques empresariais aqui à volta… havia uma série 
de ofertas, e mesmo do ponto de vista financeiro 
muito interessantes. Mas, para nós, percebemos que 
era absolutamente crítico estarmos num contexto 
urbano. É muito importante esta dimensão de… as 
pessoas estão num projeto, saem e têm… um jardim à 
frente… 

A.M. Exatamente. E mesmo do ponto de vista do 
relacionamento com os clientes, isso também é 
importante. Estarmos num edifício de escritórios, 
num parque industrial… até pode estar bem equipado, 
e ter zona de cafetaria… quanto muito, a única 
questão que me desagrada desta localização… ou, por 
outra… agradou-me muito a experiência de estar na 
incubadora de empresas… porque era uma incubadora 
que estava dentro de um espaço urbano e eu acho 
isso uma dimensão muito importante: as empresas 
estarem inseridas no meio de outras empresas. Porque 
gera-se uma… para além de um acesso facilitado à 
informação… porque há uma empresa que descobre 
uma coisa… muda a legislação sobre não sei quê e há 
uns tipos ali ao lado que já descobriram como é que 
isso se faz, e portanto… a curva de aprendizagem é 
muito rápida, porque a informação circula muito… e 
depois é a criação de networking e de sinergias que 
é absolutamente explosiva nesses ambientes. ‘Epá… 
nós precisamos de uns tipos para desenvolver aqui um 
projeto submersivo mas precisamos aqui de alguém 
que perceba de tecnologia… sensores espaciais, 3D e 
não sei quê’… ao lado estão uns tipos a desenvolver 
um projeto nessa área, vamos lá, falamos e passado 
meia hora… enquanto que aqui, isolados, no meio 
da cidade, implica um telefonema formal… quebrar 
o gelo… ali não, há zona de cafetaria na incubadora 

de empresas em que, de repente, estão 3 CEO de 
empresas a falar… há ali uma agilidade… não é 
por acaso que temos estas empresas todas novas, 
nomeadamente nos EUA, a nascer no contexto de 
incubadoras. Isso aí eventualmente era uma coisa 
que não está completamente fora das minhas ideias. 
Agora… há aqui um investimento feito nestas 
instalações, teríamos que pensar muito bem… 

A.M. Sim, claro. Influencia, quer dizer… Condiciona… 
pode ter aí uma conotação negativa… influencia, 
claramente que o espaço influencia. Eu acho que se as 
pessoas estivessem todos em gabinetes fechados não 
trabalharíamos da mesma maneira. Não estou a dizer 
que as pessoas trabalham pior em gabinetes fechados. 
Eu acho que algum tipo de projetos e para algumas 
pessoas, até nem seria pior haver gabinetes fechados. 
Eu acho que, se calhar, uma solução… mas aí também 
tem que ver com as condições, etc… eu acho que até 
a solução ideal era haver um espaço open space, um 
bocado à semelhança deste, e eventualmente alguns 
espaços de gabinetes fechados, que a pessoa pudesse 
utilizar… não propriamente o meu gabinete, mas que 
em certos momentos, para certos tipos de trabalhos 
é importante esse espaço também um bocadinho de 
isolamento… mas, genericamente, eu acho muito bem. 

A.M. A partir do momento em que o designer é um 
elemento isolado do mundo, o seu trabalho começa a 
piorar… e daí a minha preocupação de manter essas 
ligações do Ateliê de Coimbra ao exterior, sabendo 
que nós estamos numa cidade com pouca cultura de 
comunidade de design, e eu acho que um designer… 
porque é que as equipas de design in-house, em 
empresas, muitas vezes não funcionam muito bem? 
Nós podemos contratar… uma editora… pode 
contratar o melhor designer do mundo. Se depois o 
insere no meio dos editores, e dos revisores de texto, 
etc… e corta-lhe as ligações com os seus pares… ele 
vai definhar, necessariamente. Ou então tem que ter 
uma personalidade e uma capacidade extraordinária 
para se manter ligado ao mundo… aí, sim, acho que 
o espaço é muito importante, porque cria também 
ali uma… e resulta em pequenas coisas. Ainda 
ontem estávamos ali com um problema, por causa 
da resolução de uma infografia de um mapa… e eu 
estava a discutir numa mesa com dois designers, e 
um designer entretanto fez uma pausa… o daniel faz 
uma pausa no trabalho que está, levanta-se… e com 
natural curiosidade, pergunta ‘o que é que vocês estão 
a fazer’? Epá… e houve alguém que lhe explicou e 
rapidamente ele tinha a solução… ‘mas esperem aí, eu 
tenho ali um mapa vetorial que já foi trabalhado por 
causa de outro’…  
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A.M. Exatamente.
 
A.M. … finalmente, epá, como um outro traço da 
empresa… e lá está, eu não sei. É um bocadinho 
baseado no feedback que recebemos de alguns 
estagiários ou colaboradores que passaram pelo Ateliê 
de Coimbra e depois saíram… eu acho que há aqui 
um outro fator de interesse ou de atratividade para 
essas pessoas, que é… eu acho que é uma cultura e 
uma empresa com… não acho que sejamos muito 
diferentes de tudo o resto que existe, mas particular… 
quer pela forma como nasceu, quer pela localização 
periférica dentro da periferia… não só Portugal é 
periférico como nós, dentro dessa periferia, também 
somos periféricos… eu vejo isso, por exemplo, 
nas candidaturas de muitos dos tais estagiários 
internacionais que nos chegam… também há um 
certo… há uma certa curiosidade nisso e uma certa 
vontade de… que dizer, não só… 

A.B. Muito bom… Em termos qualitativos diria que 
é muito bom… Em termos de conforto, de aspeto, 
de… de divisão espacial… É um espaço onde me 
sinto muito bem. Eu, então, tenho uma vista excelente 
sobre o parque, vejo árvores todo o dia… E portanto, 
estou muito confortável. É muito…acho que é muito 
agradável ter umas… Eu não gosto muito da palavra 
agradável porque quando é aplicado às pessoas acho 
que é um termo horrível, mas em termos de espaço 
é mesmo isso… ‘É uma pessoa muito agradável’ e 
eu ‘huuumm’… Mas em relação ao espaço acho que é 
mesmo isso. 

A.B. É agradável, sentes-te bem… e o espaço do 
Ateliê de Coimbra é um espaço… 

A.B. tem muitos livros, está num sítio bonito, 
solarengo, bem iluminado, é muito open space… é 
e não é, ouvimo-nos todos, sentimos a presença 
uns dos outros, mas não estamos em cima uns dos 
outros, há espaço também para alguma reserva 
quando é necessária, para trabalhos sujos quando são 
necessários… Sujos no sentido de causar sujidade… 
plasticamente. Gosto muito do espaço do Ateliê de 
Coimbra. Foi uma coisa muito acarinhada… É um 
espaço qualificado, acho eu. Foram arquitetos que o 
projetaram… 

A.B. Mesmo às vezes o A.M. faz piadas para o andar 
de cima… ‘E chega aí à marquise… ‘ E nós não temos 
marquise… é aquele varandim, mas pronto… (risos)… 

A.B. E depois é um espaço muito bom em termos 
da localização na própria cidade. Ao pé do rio… há 

dois parques. Há restaurantes, há zona comercial, 
transportes públicos, é um sito luminoso. Dá para ir 
ao parque passear… Acho que é perfeito… É o melhor 
do urbano. As pessoas às vezes dizem que ‘vivo na 
cidade, mas apanho com o pior da cidade’… eu acho 
que o Ateliê de Coimbra apanha com o melhor da 
cidade.  

A.B. Isso foi pensado quando o espaço foi projetado 
e depois, na altura da mudança. Onde é que era 
o posto de trabalho de cada um e a divisão… A 
ideia dos designers estarem no piso de cima é uma 
coisa completamente intencional, no sentido de nos 
reservar um bocadinho. Portanto, não estão ali à 
mão de semear à vista de qualquer um. Há muitas 
pessoas que entram no Ateliê de Coimbra e nem 
fazem ideia de que estão seis pessoas a trabalhar 
lá em cima e estão a ouvir a conversa de quem está 
à porta. E isso foi mesmo com a clara intenção de 
reservar os designers. Não há nada aquela coisa que 
o cliente está ali sentado ao lado do designer ‘Ah, 
ponha amarelo, ponha azul…’ Isso é daquelas coisas 
que O Ateliê de Coimbra faz muito finca-pé, não 
vamos por aí. Salvo raras exceções em que isso se 
justifica. Mas sim, essa separação dos espaços, essa 
divisão das pessoas por espaços foi uma coisa muito 
pensada. Não foi deixada à sorte. Não foi mandar um 
papelinho ao ar e ver quem é que ficava com o lugar 
A, B ou C… Foi pensado. 

A.S. Sei lá… os da minha ala (risos)… 

A.S. Acho que há duas alas e… as pessoas dão-se bem 
‘entre alas’… e também dão-se bem ‘interalas’… mas, 
eu falo por mim… estou mais próxima do Daniel, que 
me acompanhou desde o início, que me acolheu, entre 
aspas… 

A.S. Ah, não tenho nada que me queixar! Já viste o 
meu computador? (risos)  

A.S. É um computador enorme, a cadeira é boa, 
confortável… 

A.S. Acho que as instalações ali são muito porreiras… 
Tenho melhores condições a trabalhar ali do que em 
casa, do que alguma vez tive. 

A.S. Nunca utilizei (risos)… dá para os gastos. É na 
cave, já viste? Ainda não… não tive oportunidade de 
usar o estúdio… mas espero usá-lo…  

A.S. Hmm… não sei… às vezes acho que o J.C., que 
é o informático, devia estar ao pé de mim… (risos) 
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e isso faz com que eu ande para cima e para baixo n 
vezes durante o dia… às vezes quando… ele agora 
está a programar o site do museu da ciência e há 
coisas que não ficaram bem definidas, e então temos 
de andar para cima e para baixo, e às vezes dava-me 
jeito que ele estivesse… mas isso não invalida nada… 
(Quando estrutinho?) acaba por ser o mesmo… não 
condiciona. 

A.S. Sim. Raramente… a não ser que quando é com o 
J.C., porque tenho que ver, raramente vou lá abaixo… 
(risos) 

A.S. E nós estamos ali em cima para não sermos 
perturbados, ele se calhar às vezes também devia estar 
lá em cima para não ser perturbado… 

A.S. Não… comigo, não. Acho que… Digo isso 
porque me custa estar sempre a subir e a descer as 
escadas (risos). Só por isso.  

A.S. Muito sinceramente… nunca me ocorreu nada… 
‘isto não devia ser assim devia ser de outra maneira’… 
não sei, nós temos todas as condições…  

D.S. Como eu te disse, eu estive num gabinete onde 
nem sequer havia livros… não havia livros e não havia 
janelas. É preciso ver… eu trabalhava na cave, não 
via a luz do dia, nem rede tinha, de telemóvel… aqui, 
para além de termos todas as revistas e mais algumas, 
livros, tempo para ver isso tudo… 

D.S. Não…  

D.S. É assim… eu trabalho ao lado de duas pessoas… 
já trabalhei ao lado de outras, mas… porreiríssimas. 
Não tenho nada a dizer de negativo em relação a isso. 
Brinco com elas e até me torno chato, algumas vezes… 
mas com as pessoas do lado de lá também o faço, se 
for preciso… 

D.S. Se eu pudesse, eu tinha o J.C., o A.S. e a C.A. na 
mesma fila que eu…isso é certo… (risos)… são super 
divertidos… 

D.S. Agora… o espaço cá em baixo é ocupado por 
outras pessoas diariamente, sim. mas não é só para as 
outras pessoas… 

D.S. Depois, utilizo muito a cave… devo ser se calhar 
a única pessoa que utiliza a cave. Toda a gente utiliza 
a cave para digitalizar, mas para utilizar mesmo, se 
calhar sou a única pessoa… 

D.S. os meus colegas, quando vêm ao gabinete, 
adoram aquilo… o HUGUITO pediu para vir trabalhar 
para aqui à borla. Adorou, estar ali… o HUGUITO 
trabalha comigo desde 1999. Há uma relação diferente 
entre nós… mas adorou estar ali… aqueles livros, 
aquela coisa toda… fantástico, não é? Depois tens 
três pisos! Queres estar sozinho, a fazer uma maqueta, 
vens para a cave… ninguém te chateia! Eu faço isso 
montes de vezes… eu… o GARE, foi desenhado todo 
na cave… não estava cá em cima, estava na cave… e a 
gente tem… às vezes é preciso teres esta concentração 
e tens espaço para poder fazer isso…  

J.B. Eu acho que tem que ser confortável… e tem 
que ser um sítio onde as pessoas gostem de estar. Isso 
foi sempre uma… foi desde logo uma preocupação. 
Desde o princípio. Tivemos um pequeno período 
em que estivemos assim numas instalações mais ou 
menos provisórias, mas era uma preocupação minha 
ter umas instalações que fossem de alguma forma… 
um sítio que eu gostasse de sair de casa e ir para lá 
trabalhar. Isso é muito importante para mim. O sítio 
onde estamos sempre foi importante. E nesta… com 
esta, procurei sobretudo que tivesse isso, que fosse um 
sítio agradável para estar, que eu goste… eu, se não 
for um sítio que não me atraia de alguma forma, não 
vou. Deixo de ir… nem lá apareço. Não consigo sair 
de casa para ir para um sítio pior.  

J.B. Sim. Ou de duas áreas separadas. Se fosse 
uma coisa na horizontal também servia. Desde que 
separadas.  

J.B. Sim. E aliás, estivemos quase a ficar com uma, 
mas era pequena. Precisava de mais uma divisão. 
Dentro de um aproveitamento completamente 
disparatado que nós fazíamos daquilo… (risos)… mas 
era por uma questão de organização, porque ficava um 
andar só para… aliás, como ali. 

J.B. Agora tem mais gente, mas aquilo começou com 
o A.M. e com a C.A., só, cá em baixo… E na altura 
também era isso… um andar era só sala de reuniões, 
o A.M. e a C.A. e era o andar maior, e depois os 
designers ficavam no andar de cima e faltava uma sala. 
Eram várias salinhas, só que havia dois em cada sala… 
cabiam dois, numa distribuição generosa que eu 
fiz, das coisas. Só que faltava-nos uma parte técnica 
e acabámos por não ficar com essa casa por causa 
disso… mas por um lado ainda bem…  

J.B. Não. Que aliás é curioso, porque é uma coisa 
que eu faço em casa. Embora também agora menos… 
mas eu não… tenho alguma tendência para de vez 
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em quando mudar e reformular… estou a pensar 
fazer isso, por exemplo, no escritório lá de casa. 
Estou completamente cansado daquela vista e já 
não consigo… deixo de conseguir trabalhar, porque 
criei rotinas àquilo e… por exemplo, uma das coisas 
pelas quais eu acho que não consigo escrever a 
tese, é porque isso não fazia parte das rotinas do 
meu escritório em casa, da forma como aquilo está 
organizado. E já percebi que não começo a escrever 
se não mudar o escritório, para ser uma outra coisa… 
uma fase nova. Onde encaixa essa fase de escrever 
uma tese, que não era uma prática. Isso em casa 
acontece-me. Aqui, não tenho muita necessidade de 
mudar… 

J.B. Acho que não. Mas acho que não porque não se 
atrevem… (risos)… nisso fui sempre muito autoritário. 
Em todos os escritórios onde estivemos fui eu que 
decidi como é que ficava e acabou. 

J.S. as pessoas gostam do espaço, também. Já sou 
muito insensível a isso, mas as pessoas continuam 
a achar que o espaço é simpático… e portanto isso 
também contribui, não é? Não é propriamente um 
andar, num prédio qualquer desses novos, onde está 
tudo… ou um open spacedividido em coisas… nota-se 
que é tudo muito informal… e as pessoas acho que 
apreciam isso. E eu encorajo. Eu nunca disse… eu 
nunca digo a ninguém que não faço… às vezes, falho. 
Mas sou… percebes? Isso faz parte também dessa 
projeção de imagem… isso é importante. Gasta tempo, 
e energia… mas… não há… não há limites. 

J.S. Sim. Iam para ali… enfim, aquilo é minúsculo, 
mas a coisa funcionava ali. E portanto, de alguma 
maneira, a organização não obedece a nenhum 
programa prévio, obedece fundamentalmente à 
tipologia do espaço e adapta-se a ela… não é mais 
do que isso. Sendo que durante muitos anos eu era o 
tipo que saltava mais facilmente, ou seja, nunca tive 
um lugar, o meu lugar privilegiado… a não ser o facto 
de estar à janela. Inicialmente o meu lugar era onde 
está o R.B. No princípio do ateliê. Depois passei para 
o lugar onde está a E.G. E depois passei para o meio 
desse sítio… mas nunca pensei ‘epá não, esta sala é 
para mim…a administração tem que ter uma sala’… 
nunca liguei muito a isso. 

J.S. Não foi… embora eu acredite, pensado nisso, 
que a nossa passagem, da administração, para aquela 
sala, crie uma espécie de barreira natural… não só 
do acesso, mas também numa espécie de atitude… 
como aquela coisa da farda faz o monge…pode 
acontecer isso. E de facto aquele espaço claramente é 

um espaço para mim. Para mim não é no sentido do 
dono da empresa, mas é no sentido do puto que tem 
as suas coleções, o seu canto e o seu reduto… coisas 
que ultrapassam o ateliê e… eu acho que isso nunca 
houve grandes problemas com isso. Não tenho a 
certeza, eles dirão melhor, mas não… a coisa ficou 
assim desde o princípio… aquela fila central, que 
já teve 3 pessoas em cada lado. Agora tem mais ou 
menos 2, em permanência, que eu acho que é melhor, 
apesar de tudo. Quando eram três de um lado e 
três do outro eu acho de facto que aquilo era uma 
espécie de manjedoura… parecia um aviário, não é? 
E… eu andava sempre a dar voltas à cabeça, porque 
provavelmente deveríamos prolongar as secretárias 
até ao fundo, as pessoas passavam por fora e, portanto, 
ganhavam um bocadinho mais de espaço cada uma. 
Mas… aquela salinha, onde está agora o L.A., antes 
de ser da LEVINA e da S.V., era da Agenda de Lisboa. 
Trabalhava ali a redação e a designer.  

J.S. Hmm… não, isso já foi anterior… A S.V. é 
que estava nessa sala (onde está hoje o L.A.) com a 
LEVINA… isto vagou da LEVINA, porque ela estava 
ali mais a S.V… e eu estava ali pelo meu. Acho que 
na altura eu estava ali a trabalhar no meio deles. E 
sem problema nenhum… não houve assim nenhuma 
intenção de separar pessoas… 

J.S. Não, não há. Nenhuma. Não há. Eu francamente 
não sei o que é que é ideal. Obviamente que aquela 
nave central tem pouca privacidade… embora eles 
também não pareçam precisar de muita. Um tipo 
como eu precisa, apesar de tudo, de mais…mas… 
ou seja, não são pessoas que sejam exuberantes ao 
telefone… ou com ex-namoradas, que não têm, ou 
com amigos, ou com gente, ou com a família, ou não 
sei quê… como acontece comigo… mas… foi uma 
coisa natural. Eu trabalhei durante, anos e anos, no 
sítio onde está a E.G. Ali. E depois… ah, e sempre 
com a preocupação de dar os melhores lugares aos 
outros… houve tempos em que eu não tinha lugar, 
houve tempos em que fiquei lá no meio entre a E.G. 
e a S.P… portanto… nunca quis ir para aquela sala 
pequena, porque eu nunca gostei daquela sala, mas o 
L.A. A.M. nunca se importou de ir… porque também 
tem a ver lá com o feitio dele… fica ali…sossegado. 
Ou seja, quando aquela sala vagou…  

L.A. Íamos fazendo uma coisa que cada vez menos 
vamos fazendo que era… naquela parede de fundo, dos 
armários, aquilo tinha camadas e camadas de prints, 
todas as coisas eram impressas e postas na parede e 
eram discutidas e, hoje em dia, se calhar cada vez menos 
há isso, por não haver o tal tempo para discutir, para 
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avaliar aquilo que está feito… para imprimir, sequer, e 
pôr na parede… as coisas acabam por ser um bocadinho 
mais one-on-one… 

L.A. Eu não sei se… eu acho que não tinha nenhuma 
ideia feita. Quer dizer, tinha a ideia clássica do glamour 
do ateliê… que era tudo gente muito fixe, e que ‘vai 
ser fantástico’… ‘são todos superinteressantes e vamos 
andar aqui os dias todos a falar de livros, filmes, 
música… tudo gente super criativa’… também tem isso… 
infelizmente, agora já não tem tanto como tinha, por 
causa desta falta de tempo… isso também é a evolução 
da relação, também já não precisamos tanto de falar 
disso… não me senti defraudado em momento nenhum, 
digamos… também não achava que pudesse ser… nem 
melhor nem pior noutros sítios. Achava que fazia parte. 
Esta estrutura não me parece nem melhor, nem pior. 
Parece-me uma estrutura possível… 

L.A. Pois… eu só posso falar pela minha situação 
pessoal… eu, pessoalmente, prefiro assim. Mas isto 
é uma coisa muito pessoal. É uma coisa da minha 
maneira de ser. Desde cedo percebi que sou uma 
pessoa que comunica bem neste registo do one on one, 
mas que não comunica tão bem no registo de falar 
para o coletivo. O coletivo é uma entidade diferente 
da pessoa… aquelas cinco pessoas que estão no 
coletivo, quando estão no coletivo são uma entidade e 
quando estão isoladas são outra. E uma coisa é falar 
para o coletivo, outra coisa é falar para uma pessoa 
ou outra. Desse ponto de vista, eu prefiro onde estou. 
Mas estou muito mais isolado. Estou muito… percebo 
isso… eu consigo passar uma semana sem falar com 
a R.M… porque efetivamente eu não tenho nada para 
lhe dizer… não é o… eu não almoço com ela, saímos 
a horas diferentes e entramos a horas diferentes… o 
nosso trabalho não se cruza…portanto, é mais isolado. 
E eu gosto imenso da R.M., gosto imenso de falar com 
ela, temos imensas coisas em comum… mas o facto, 
também, dessa distância, é um problema… eu digo a 
R.M. em específico, porque ela de facto não…a R.M. e 
a S.P… não cruzam nenhuma rotina comigo. Não vão 
almoçar comigo, não vão tomar café comigo. Portanto, 
desse ponto de vista, é muito pior. 

L.A. Acho que sim… é menos hands-on. Sei lá… se 
estivéssemos todos a desenhar… se fosse os anos 60, 
e estivessemos todos a desenhar num estirador, seria 
diferente, de certeza… de resto, o ambiente naquela 
sala, naquela ilha, é bastante diferente do ambiente na 
minha sala. Eu consigo perceber que eles, apesar de 
tudo, falam entre si. Há sempre uma altura do dia em 
que falam. Alguém diz qualquer coisa e gera-se ali uma 
conversa. Nem sequer é uma discussão, é uma conversa. 

Eu tenho isso de uma forma um bocadinho mais privada, 
se quisermos, dependendo um bocadinho da pessoa que 
está ali naquela sala, naquele momento. A Marta, ou 
a Cláudia, que esteve lá a fazer as sardinhas, ou a… a 
Catarina também já lá esteve… mas isto era o que dizia. 
Eu prefiro isto. Gosto mais disto. Acho também que 
consigo conhecer melhor as pessoas assim. 

L.A. Não, de todo. Não. Eu… eu mudei por pura 
coincidência. Eu estava onde está a R.M. agora. Estava 
naquela ilha… aquela ilha, de resto, já chegou a ter seis 
pessoas… portanto, completa. Na altura, éramos cinco. 
A R.M. estava ao meu lado, entre mim e o R.B… e eu 
mudei para sítio onde está a Carina agora. Estava a fazer 
uma revista e achámos que fazia sentido isolar-me… 
sendo que isto foi uma coisa discutida a dois. Eu, quando 
me perguntaram se estava interessado, pensei sobre 
isso, refleti… não foi imposto. Não foi ‘vá, vai para 
ali… portaste-te mal’… mas achámos que fazia sentido 
para aquela revista, que era a Agenda de Lisboa, que 
ia ter uma rotina mensal de ter pessoas à minha volta… 
fotógrafos, editores, pessoas a rever textos… pensámos 
que faria sentido eu estar um bocadinho mais isolado 
para proteger também o resto das pessoas. 

L.A. Exatamente. De resto, é uma coisa que… não 
quero falar pelas outras pessoas, mas acho que se 
nota, naquela ilha, como uma desvantagem… quando 
está alguém ao nosso lado a fazer correções, por 
exemplo. Perturba um bocado o resto, no fundo é 
isso. É um bocadinho perturbador… mas faz parte, 
ao mesmo tempo…  

L.A. Não sei bem… eu acho que nós… como temos 
uma capacidade tão grande de adaptação… para estas 
coisas todas, não seguimos uma espécie de checklist… 
adaptamo-nos às coisas… antes do J.S. comprar 
aquele espaço ao lado… eu achava aquilo uma ideia 
horrível. O J.S., numa sala ao lado, teres que passar 
num corredor, fora do ateliê… para entrar lá, bater à 
porta… a porta estar fechada… achava aquilo horrível. 
Não ia funcionar. Hoje em dia, estou completamente 
habituado a isso. E não me parece mal. Parece-me 
tão bom como o inverso. Que o J.S. esteja lá do outro 
lado, que a S.V. esteja lá do outro lado e que… se eu 
precisar, levanto-me ou telefono, ou qualquer coisa. 
De resto, acho que há ali um sentimento… se calhar 
agora não tanto, mas quando entrei sentia muito isso… 
o sentimento do J.S. proporcionar o melhor possível… 
as melhores ferramentas possíveis, as melhores 
cadeiras possíveis, as melhores mesas possíveis, às 
pessoas… para estarem confortáveis. Disso é o 
exemplo… fiquei muito surpreendido quando entrei 
no ateliê e havia uma cozinha com comida comprada 
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pelo ateliê para toda a gente. Aquelas merdices das 
bolachas e não sei quê… uma espécie de tornar a tua 
estadia ali o mais confortável possível para fazeres 
o melhor trabalho possível. Eu não faço ideia se 
nos outros ateliês é assim ou não… mas eu fiquei 
surpreendido com esta visão dele. É dinheiro gasto 
pelo ateliê, é uma parcela que ele gasta todos os 
meses… 

L.A. Ainda hoje existe, sim. Eu dizia que já não era 
tanto assim… um bocadinho pela S.V., também… 
aquelas cadeiras que nós temos no ateliê são super 
caras… mega-caras… eu assisti a comprarmos cadeiras 
daquelas assim… (estala os dedos… num ápice)… 
pagar aquela porcaria a pronto e temos uma cadeira. 
Precisamos de um computador… pumba. O melhor 
que há na altura e compra-se aquilo… essa espécie de 
irreflexão em função do valor monetário das coisas, 
em função do resultado que aquilo proporcionará aos 
designers… ao conforto. Parece-me… não se pode pedir 
mais, em última análise… Não me chove em cima… 
não tenho frio… se tiver frio, ligo o aquecedor. Quando 
não tínhamos aquecedor, queixámo-nos e comprámos 
aquecedores… portanto, há ali um lado familiar, nesse 
aspeto, que é positivo. 

L.A. De resto, acho que aquelas pessoas que acabam 
por nos dar valor pelos tais trabalhos de continuidade é 
uma coisa genuína e nos dão mesmo valor. Há ali uma 
relação mais pessoal, mais próxima. Não é aquela coisa 
fria de ‘eu pago-te para trabalhares para mim’… é a tal 
coisa de chegar a bom porto, em conjunto. E, portanto, 
também acaba por não haver estranheza nenhuma… 
acaba por ser normal, aquele espaço. Como nunca se 
sentem mal tratados ali… não têm nenhuma… 

L.A. apoiei-a porque estava na mesma sala do que ela… 
partilhava aquele espaço e via as angústias dela… ela, 
se tivesse sido apoiada, neste caso pelo J.S., que era a 
pessoa que estava com aquele trabalho, aquele projeto… 
aquilo tinha corrido de outra maneira… tinha corrido 
melhor, tinha sido outro resultado… 

R.M. Não… Pois… divisão eu não precisava de forma 
alguma… é pena o L.A. estar numa sala à parte. Não 
que ele fique à parte… isso acaba por não acontecer, 
porque tu vais à cozinha e passas por lá, ou… quer 
dizer… há dias em que eu nem sequer falo com o 
L.A… (risos)… isso às vezes é… estás tão focado no teu 
trabalho que acabas por não… é um bocado mau, isso… 

R.M. Não, acho que não… Eu, quando entrei… 
estávamos 6… também ainda não tínhamos o outro 
espaço… 

R.M. Naquela área comum, portanto? Sim. E dava 
perfeitamente. 

R.M. É… 

R.M. Primeiro, é um espaço que tem bastante luz. 
Mesmo que… principalmente no verão… depois, 
pelos livros todos que sabes que estão à mostra 
e sabes que não estão à mostra. Ok… isso não é 
visível para quem vai lá à primeira… mas sei lá… 
a disposição das mesas… acho que é um espaço 
agradável. É aberto… tens espaço para trabalhar, 
tens ótimas condições de mimos… (risos)… 
bolachinhas e whatever… já sou conhecida (risos)… 
epá, acho que te faz sentir bem, estar ali… mesmo 
que tenhas que ficar até mais tarde. 

R.M. Não, às vezes sentes, mas isso é quando estás 
saturado. Há dias em que chegas de manhã e apetece-
te logo ir embora… mas isso é porque depende de 
ti. Porque não estás tão predisposta a trabalhar, ou a 
atura as pessoas, ou a ter que falar… isso já tem a ver 
contigo, não com espaço em si… acho que em termos 
de espaço de trabalho, não tenho mesmo nada a dizer… 

R.M. Ah, falta um sofá… nota: essa! Todos nos 
queixamos… 

R.M. Para dormirmos um bocadinho, de vez em 
quando… (risos)… ou para quando quisermos pernoitar, 
se ficarmos até muito tarde…
É uma boa sugestão, se calhar… Nós já falámos nisso, 
montes de vezes… naquela parte de cima, da mezanine… 
ficar ali um estaminé… 

R.B. obviamente que tu ficas com uma boa 
impressão daquele projeto… mas também aí o meu 
desconhecimento de outras coisas, do que é que eram boas 
condições ou más condições… eu não conseguia fazer 
essa comparação. Ali, parecia-me, de facto, muito bom… 

R.B. a tal simpatia do espaço, uma série de condições 
que se propiciam para as pessoas fazerem um bom 
trabalho… 

R.B. As pessoas gostam de entrar ali. Mesmo os 
clientes… se nós não os mandarmos embora, eles ficam 
à tarde… com wi-fi e tudo, portanto… estão à vontade… 

R.B. Há. Até pelos espaços de trabalho naturais, em 
design… no cliente, normalmente, aquilo é mais… 
aquele espaço é mais interessante do que o local de 
trabalho dele. Tende a extender-se ali um bocadinho e é 
natural a interação por causa disso…  
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R.B. As condições são, de alguma forma, confortáveis… 

R.B. há momentos em que podíamos estar todos em 
salas separadas que ninguém dava por isso 

R.B. Nós sempre tivemos boas condições ali 
e, portanto, nunca precisámos de nada que não 
tivessemos. E aí entram essas coisas todas. Sim, 
utilizamos… talvez cada vez menos a biblioteca, mas 
utilizamos bastante… e o J.S. dá-nos a liberdade… 

‘querem um livro, comprem’… vamos criando isto 
à medida também do que for necessário. Isto é 
válido para os programas, para tudo… mas também 
não… porque também nunca tivemos propriamente 
tempo livre em excesso, não precisamos de utilizar 
este tempo livre para desenvolver uma determinada 
valência, uma determinada tecnologia… a questão 
foi-se sempre colocando de uma forma relativamente 
normal. À medida que vamos precisando de uma 
coisa, vamos desenvolvendo, e o J.S. também vai 
dando a possibilidade que ela exista ali dentro. Isto 
é válido para… desde os 8 anos em que lá estou… 
desde o wi-fi, desde o… mesmo até a possibilidade 
do iPhone, de estares a acompanhar o e-mail e algum 
tipo de coisas a partir de casa… 

R.B. Não afeta… não condiciona, mas… condicionaria 
se estivéssemos todos juntos… eu já trabalhei em 
diferentes… eu já trabalhei, por exemplo, com a S.V., 
no nosso grupo… e falo da S.V. porque, naturalmente, 
as funções dela são diferentes… e isto já está assim há 
muito tempo. Já nem sequer é desta última renovação… 
mas a separação deste tipo de atividades tem outro tipo 
de… telefonemas, e outro tipo de coisas… acho que é 
bom… aqui só… aqui estamos nós noutro tipo de… 

R.B. Sim, e a própria S.V. agradece isso, acho eu… para 
ela, para o trabalho dela. 

R.B. A questão do L.A. é um bocado mais específica, 
porque há uma sala à parte… se pudéssemos estar 
todos no mesmo sítio, tanto melhor, mas o espaço não 
dá… não podemos forçar. E ele, naturalmente… foi ele 
próprio que escolheu… a questão só se colocaria que 
ninguém quisesse ir para ali… ‘agora temos que meter 
ali alguém e ninguém quer ir’… 

R.B. Sim… acho que é onde tu, eventualmente, farás 
melhor trabalho e também é uma forma de reservares o 
tempo que estás em casa para outras coisas. Senão, às 
tantas… uma coisa é acompanhares em casa outra coisa 
é estares a trabalhar em casa. 

R.B. E aí há toda uma relação de conforto que tu 

tens com o teu computador, com a tua cadeira, com 
o tamanho do ecrã… com tudo que não é fácil 
reconstruíres noutro lado qualquer. 

R.B. havia sempre computadores livres para alguém 
que esteja a escrever um texto, editar uma revista, fazer 
uma revisão… ou umas correções. Pela natureza do 
próprio trabalho que nós fazemos, isso era fomentado 
e isso, para nós, não é um problema. Se puder ser uma 
vantagem… se se puderem encaixar ali num espacinho 
que esteja livre, muito bem. Por nós, perfeito. 

S.V. Antes da compra deste espaço, ele estava entre a 
E.G. e a S.P… e dada a diferença de comportamentos 
e de maneiras de estar… (risos)… Ele perturbava 
bastante a equipa, porque ele fala muito…! (risos)… E 
nós achávamos um piadão… porque houve uma altura 
que ele não tinha sequer mesa… depois achámos que 
ele tinha que ter mesa… Ele prescindiu da mesa dele 
para que um designer ficasse lá, mas depois voltou 
a ter mesa e… nós achávamos giríssimo isso porque 
no fundo era a pessoa que mais criava confusão e 
falatório ali… (risos) 

S.V. Em relação à nossa passagem para aqui, ainda 
não consigo avaliar se é positiva ou negativa… Há 
alturas em que me apetece pegar nas minhas coisinhas 
e mudar-me para aquele lado, porque estou mais 
próxima, porque estou farta de andar a passar… A 
minha ideia era abrir aí a parede, porque acabava por 
ser muito mais funcional… O problema é que são dois 
proprietários e isso não é legal… Mas eu acredito se 
falássemos com o senhorio… Ainda está em avaliação. 
Andamos ali… abrimos a parede, ou não abrimos… 
mas não é legal. Não pode abrir uma passagem 
quando são dois proprietários. Este espaço é nosso, o 
outro lado não é. E para mim seria muito mais prático, 
porque estou sempre… por outro lado (risos), tenho 
momentos aqui em que consigo trabalhar concentrada, 
posso fazer as contas… as faturações… toda a parte 
contabilística da empresa, com mais tranquilidade e 
mais concentrada do que estando daquele lado…  

S.V. Sim, sim. 

S.V. Foi como te disse. O facto de estar nesta sala… 
não estou tão próxima. Se calhar também não interfiro, 
ou não incomodo tanto… porque quando vou lá 
resolvo com cada uma das pessoas… tem esse lado de 
vantagem… tem a vantagem porque estou concentrada 
a trabalhar e não há tanta… interrupção… porque é 
muito fácil uma pessoa interromper a outra… e isso 
antes acontecia muito mais… a pessoa está a trabalhar 
e perguntamos primeiro ‘olha, podemos falar?’… e 
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falamos… por outro lado, há um gasto de tempo, de 
deslocação, de andar de um lado para o outro (risos)… 
sinto muito isso. 

S.V. Já estivemos muito pior, em termos de condições… 
porque estiveram 6 pessoas a todo o tempo ali… agora 
já não acontece isso. São 4 pessoas e a Catarina 
(confirmar sobrenome) trabalha ali, mas porque a 
Marta agora está no computador dela e… e porque 
ela só trabalha durante a tarde. Mas a ideia é que as 
pessoas tenham um bocadinho mais de espaço. E foi 
por isso também que comprámos este… este ateliê, 
este escritório… para conseguir alargar, porque… não 
chegaste a vir cá antes…? 

S.V. Estava bastante sobrelotado… e aí sente-se uma 
diferença… 
 

A.M. Exatamente. Quer dizer… nós temos ups… os 
ficheiros de trabalho de design nós temos todos em 
arquivo interno e com sistema de ups. Mas por uma 
só razão: é que, por enquanto, a largura de banda e a 
capacidade de transmissão de ficheiros muito pesados 
não é extraordinária, porque… mas muito da nossa 
informação crítica está na nuvem. Agora… é evidente 
que somos muito criteriosos com as empresas que 
selecionamos com quem trabalhar. Mas não tenho 
dúvida absolutamente nenhuma que aquelas empresas 
com quem nós trabalhamos e onde temos essas 
informações… 

A.M. Eu acho que, para já… isso foi muito pensado, 
também… a estrutura do ateliê e a organização 
funcional. Isto é… lá está, eu tenho alguma 
dificuldade… eu não conheço, tirando pela literatura, 
ou pelas revistas e pelas livros, e muitas vezes nós 
sabemos que são retratos muito retocados, não é…? 
Necessariamente… obviamente, quando nós nos 
apresentamos, mostramos o nosso melhor, portanto… 
as coisas também nunca são… e eu não tenho grandes 
pontos de referência e se calhar aquilo que eu acho 
extraordinário e muito bom na minha empresa é o 
banal e o comum na maior parte dos ateliês. Não 
faço ideia… mas que eu valorizo, valorizo… Por 
um lado, esta questão de não ter um diretor criativo 
que é, simultaneamente, o responsável pela gestão 
da empresa, que é muito frequente, pelo menos em 
Portugal.  

A.M. depois, temos a C.A… eu gosto particularmente 
da designação inglesa e não encontro uma designação 
em português. Também nunca procurei, mas… 
Office Manager… quer dizer… que lida com toda 
aquela realidade diária e tem, mais uma vez, que ver 
com aquela qustão do trabalho para trabalhar que 
garante aquelas coisas invisíveis, que nós damos 
por garantido… a limpeza a tempo e adequada das 
instalações… stocks de tinteiros e de papéis no sítio 
certo… que, de facto, nós tomamos como garantido e 
não são. E faz muito mais do que isso, obviamente… 
a C.A. faz muito mais do que isso, mas… mas essa é 
uma tarefa que, parecendo banal, é uma tarefa muito 
importante. Se ela não o fizesse, eu provavelmente 
teria que tirar algumas horas do meu tempo para 
angariação de novos projetos e de gestão de equipa 
para fazer isso. Faria-o sem qualquer problema, 
agora… é evidente que iria estar a perder um ou dois 
novos projetos… iria limitar. E depois, a C.A. faz um 
trabalho muito importante que é toda a articulação… 
todo o trabalho de gestão documental e administrativo 
dos processos, que é crítico. Lá está, nós podemos 
fazer trabalhos extraordinários, magníficos, mas 

Principais Recursos Ateliê
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depois se nós não faturamos, cobramos, a tempo e 
horas… e depois há imensa burocracia em Portugal, 
associada à empresa… os relatórios anuais que têm 
que se enviar para o Instituto de Higiene e Segurança 
no Trabalho, mais um relatório que tem que se 
enviar para as Finanças, com as declarações de não 
sei de quê, quer dizer… tudo isso consome imensos 
processos e imenso tempo. Eu diria que essa estrutura 
organizacional em termos das responsabilidades do 
Ateliê de Coimbra é uma mais-valia 

A.M. Temos ali designers já com 10, 11 anos de casa, 
com grande experiência de projeto e também com 
uma grande cultura em questões críticas, como seja 
Tipografia, História de Arte, etc… eventualmente não 
tão bem preparados com as tecnologias atuais… e 
depois temos ali malta muito mais nova com enorme 
talento nos novos meios digitais, mas claramente a 
poder beneficiar muito da experiência e know how dos 
mais velhos, etc… que gera oportunidades de trabalho 
extraordinárias. Esta decisão de termos incorporado 
um Engenheiro de Software, visto que o design neste 
momento assenta… passa inevitavelmente por estar 
suportado em cima de plataformas informáticas, de 
uma forma ou de outra… e que resulta de nós não 
termos conseguido… eu inicialmente não queria 
isto. Preferia um casamento com uma empresa 
focada nessa área, mas lá está… não conseguimos 
a tal empatia, que é crítica. Identificámos um 
profissional que estava numa empresa de tecnologia, 
mas percebemos que ele tinha a sensibilidade para 
trabalhar em grande proximidade com os designers e, 
no fundo libertá-los. 

A.M. Até porque eu, muito antes destas ferramentas 
existirem, já tinha implementado procedimentos 
que passavam pelo apoio informático, gestão de 
documentos, etc… só que não eram nada amigáveis… 
estar a abrir um documento de texto e a acrescentar 
nomes e contactos de fornecedores, organizados por 
áreas de atividade, e gravar… era uma coisa muito 
chata. A partir do momento em que nós temos serviços 
online, com interfaces amigáveis, em que eu com um 
clique insiro uma informação, ou faço uma pesquisa 
e aquilo me devolve os resultados imediatos… e 
não tenho que estar a ler um documento de oito 
páginas à procura de um fornecedor que eu quero… a 
assimilação por parte da equipa desses processos de 
trabalho… nós temos muitas ferramentas colaborativas. 
Temos um repositório de conhecimento… aquilo que 
tipicamente se chama um wiki, onde agregamos todas 
as informações… desde informações banais que sejam 
os horários de aulas dos colaboradores que dão aulas 
ou que estão em aulas… nós temos pessoas a fazer 

mestrados, pessoas a fazer doutoramentos, pessoas 
que estão a dar aulas… e às vezes isso é importante. 
É preciso falar com alguém… e não tem que se estar 
a interromper a C.A. ou a funcionária… ‘olha, o J.B. 
está em aulas ou não…’? São questões banais, mas que 
têm um impacto enorme no dia a dia… cada vez que é 
interrompido alguém, que está a meio do processo de 
trabalho, para responder a uma pergunta tão estúpida 
como ‘sabes se o J.B. está em aulas ou não’… causa 
transtorno. Até em questões muito mais complicadas. 
Documentação sobre… ainda ontem coloquei uma 
coisa curiosa, que me veio parar às mãos. Nunca 
precisámos dela, mas podemos vir a precisar, que eram 
as normas a respeitar em Tipografia na sinalização 
de heliportos… pronto, tem indiretamente a ver 
connosco… não sei se algum dia vamos ser convidados 
para fazer um projeto de sinalética para um heliporto, 
mas a informação já lá está. Se alguém, um dia, na 
empresa, for desafiado a fazer um projeto em que 
isso implica, vai ali ao nosso wiki e insere a palavra 

‘heliporto’ e aquele resultado aparece imediatamente e 
não tem que estar ‘malta, alguém sabe…’? 

A.B. tem muitos livros, está num sítio bonito, 
solarengo, bem iluminado, é muito open space… 

A.B. A biblioteca é sempre uma mais valia, a não 
ser que seja má, que tenha livros mal escolhidos… 
mas a biblioteca é claramente um sítio de pausa, de 
referência… é uma fonte 

A.B. Portanto a biblioteca é um sítio muito inspirador, 
vá, e de algum descanso. 

A.B. E depois O Ateliê de Coimbra está cheia de 
pequenos… quer dizer, a secretária de cada um sítio é 
um sítio onde volta e meio vamos e trocamos ideia 

A.B. Aquela cabine enorme, dá-nos um jeitão, desde o 
estúdio fotográfico, quando precisas de trabalhar com 
plasticina, com tintas, com sprays, com recortes… sei 
lá… sempre que é preciso trabalhar à vontade e não 
estares preocupado se estás a dar cabo da carpete com 
nódoas de tinta, tens um espaço privilegiado daqueles 
enorme, onde está tudo arquivado. 

A.B. Temos um excelente arquivo não só online, quer 
dizer, não só digital, como físico… Os trabalhos 
produzidos por clientes, tudo por ordem alfabética. 
Tudo isso dá-nos imenso jeito porque volta e meia 
precisamos de consultá-lo. Existe, está lá, é fácil 

A.B. Há um espaço de café onde muitas pessoas se 
cruzam de manhã, fazem o seu café ou bebem água. 
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Há um pote de biscoitos ou de bolachas onde as 
pessoas também vão fazer uma pausa… (risos)…
 
A.B. Apesar de tudo, não tanto nesse modelo das 
reuniões, o A.M. vai tentando dar resposta a essas 
necessidades. Como? Criando um blog interno… para 
não mandarmos mails com coisas interessantes para 
partilhar e para não atafulharmos os e-mails uns dos 
outros, há um sítio onde pomos essas informações e as 
pessoas percebem que pingou qualquer coisa de novo 
e vão lá espreitar… 

A.S. (risos) Eu… eu adoro livros… sempre adorei 
livros… se eu pudesse comprava os livros todos… 
tinha uma biblioteca enorme. Por isso, eu quando 
cheguei aqui e vi aqueles livros todos… tu entras e 
aquela perceção logo das prateleiras, cheias de livros… 
foi… senti-me em casa. 

A.S. Os livros. Tu olhas à tua volta e aqueles livros 
todos ali… apetece-te ficar, e pegar…  

A.S. Pois, há muita coisa ali que eu nem sequer sei 
que existe… e estou ali há já algum tempo… o que eu 
uso,é… às vezes mudo-me lá para baixo, pego num 
monte de livros… 

A.S. Tem o estúdio de fotografia, mais ou menos… 

A.S. Sim, eu acho que sim… lá está… não sei o que 
é que podia haver mais… temos máquina de café, 
temos bolachas, temos água… temos tudo… percebes 
(risos)… não sei. 

D.S. a partir do momento em que… eu lembro-me 
de estar a fazer as mudanças e tive a oportunidade de 
ver o portefólio todo do Ateliê de Coimbra. Isso foi 
muito importante para mim… e também o facto de 
o fotografar faz com que eu vá vendo aquilo que foi 
feito para trás. 

D.S. Mas, tirando isso, acaba por… de resto, como eu 
fotografo… quando eu vim para cá, não havia máquinas. 
Havia uma Leica antiga, digital, que não funcionava… 
agora já temos máquinas, já temos cabeças de 
iluminação, já temos acrílicos para poder fotografar, 
nunca falta cola para maquetas, nunca falta papel, 
nunca falta… precisas de alguma coisa, vais à baixa, 
apresentas a fatura e eles pagam-te… precisas de ir não 
sei aonde, levas o teu carro, apresentas os quilómetros, 
e é o gabinete que paga… quer dizer… isto é bom. 

D.S. Eu lembro-me que nos logotipos da Minotauro 
eu escavei-os em linóleo… o J.B. tinha uma prensa, 

mandou arranjá-la e pintá-la e agora está a prensa no 
Ateliê de Coimbra para a gente utilizar… alguém a 
utiliza? Não… mas está lá! Temos um espaço cá em 
baixo para fazer maquetas e não sei quê… alguém 
faz… não. Mas é por falta de quê? Do gabinete? Não. 
Somos nós. Nós é que muitas vezes não utilizamos os 
recursos que O Ateliê de Coimbra nos dá. 

D.S. Depois, utilizo muito a cave… devo ser se calhar 
a única pessoa que utiliza a cave. Toda a gente utiliza 
a cave para digitalizar, mas para utilizar mesmo, se 
calhar sou a única pessoa… 

D.S. J.B. acha que ninguém lê os livros, e que 
deviam… quer o A.M., quer o J.B. dizem isso… que 
nós lemos pouco. Temos acesso a esta informação 
toda que… 

J.B. E eu acho que os designers também não podem 
dizer isso. É evidente que se pode sempre dizer ‘epá’… 
quer dizer, tudo o que eu pudesse dizer são coisas… 
se me puder a pensar no que é que podíamos ter 
também… agora, do que é preciso, nunca… acho que 
nunca faltou nada. Tenho impressão que nunca faltou 
nada. 

J.B. Eu acho que menos do que seria desejável. Eu… 
eu utilizo. Eu de facto utilizo. Aliás, neste momento, 
pelo menos metade dos livros deve estar em minha 
casa… (risos)… não está metade, mas está um terço, 
à vontade. E as revistas, por exemplo, mesmo que 
não me demore muito nos artigos todos, mas não 
há revista em que não passe nos artigos todos e não 
leia 1 ou 2 artigos… e sinto-me muito… se a revista 
não chega, sinto muita falta… dessa atualização e 
tal, de ir sabendo o que é que se faz lá fora… uma 
preocupação que não tenho relativamente a Portugal. 
Não me interessa nada do que é que se está a fazer 
ou do que é que não se está a fazer… pfff… ligo 
pouquíssimo.  

J.B. a utilização dos livros, eu acho que não é… 
agora, eles recorrem mediante necessidades? Sim. De 
repente… quando precisam de saber não sei o quê, ou 
há alguma coisa qualquer que não sabe muito bem 
resolver e vão aos livros. E o facto de haverem ali 
livros… 

J.B. É. É. Os livros são um recurso. Não me parece 
que haja é uma prática de leitura de estar sempre uns 
livros requisitados, de levar para casa… 

J.B. Não, acho que não acontece muito. Também, 
alguns deles têm os seus próprios livros. Compram os 
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seus livros de design e sei que têm os seus próprios 
livros em casa. Também pode ser um bocado por 
causa disso.  

J.S. Sim, está ligado. Está ligado. Não, está ligado… 
é também uma espécie de retaguarda, também… 
aqueles cartazes londrinos que temos ali na sala de 
reuniões, de 1800 e muitos e 1900 e poucos, que são 
de teatros de Londres, não é por acaso que eles estão 
sempre ali à vista…porque ainda hoje para mim têm 
lições, e para eles também, supostamente… e portanto 
gosto de os ter como referenciais. Os livros estão 
sempre mais escondidos. Mas fazem parte… fazem 
parte do embrulho, ou do pacote… 

J.S. Interessam-se vagamente… quer dizer, 
razoavelmente. Aliás, a E.G. costuma ir lá fazer 
expedições… caçadas, verdadeiras caçadas, para 
apanhar coisas que lhe interessem lá para fazer as 
capas delas, para a Imprensa Nacional. Mas temos 
que compreender também uma coisa, Leonel… Estas 
velharias são uma coisa minha… e uma pretensa 
missão que eu também descobri a meio da minha vida, 
mas que apesar tudo vêm do tema… eu sempre fui um 
colecionador nato de coisas… é natural que, a estes 
gajos, isso diga menos… estão menos interessados 
com essa… transmissão de conhecimento ou com 
essa preservação de memória ou património… não 
têm idade nem interesse cultural ou geracional por 
isso. Eles devem achar graça àquilo, até porque estão 
ali imensas obras-primas do design português e da 
ilustração, mas não é muito mais do que isso. Tanto 
que eu já desisti de lhes andar a dar… a última que 
fiz foi dar uma coleção praticamente completa ao 
L.A. A.M. do Almanaque, do Sebastião Rodrigues… 
ainda ali está… pensei que o gajo ia levar aquilo para 
casa… está bem, está… ainda está ali empilhada. Já 
tinha dado uma ao R.B. e acho que já tinha dado 
outra à E.G. Epá… não vou voltar a fazer isso… aliás, 
até já a pretensão de levar as capas boas repetidas 
e… ‘olha, querem?’… os gajos até depois já se sentem 
obrigados a aceitar aquilo, percebes…? epá, não… 
A S.P. Pacheco tem um certo brilho nos olhos com 
coisas retrô… revistas e tal… eu dou-lhe a ela… epá, 
mas compreendo perfeitamente que, no geral, aquilo 
que está ali não tem nem valor nem utilidade para eles, 
percebes? Não é tanto uma questão geracional… não 
lhes interessa, mesmo… não é a onda deles… tem 
servido muito para a [Coleção Livros], de facto, mas… 
nem me preocupo em transmitir essa doença… 

J.S. Sim, exato. Agora… é verdade que os tempos e 
a sobrecarga da estrutura impedem que eu possa ser 
mais generoso e mais espontaneísta como era há uns 

tempos atrás. No entanto, em matéria de condições 
de vida e funcionamento, é o que puder ser de melhor. 
Qualquer coisa que precisar de arranjo ou melhoria 
é arranjada. Não fica ali a apodrecer durante não sei 
quanto tempo… 

J.S. Eu sempre fui um grande cuidador da minha 
prole, digamos, nessa matéria. Preocupo-me muito em 
dar boas condições físicas às pessoas. Se reparares, 
há 9 cadeiras Aeron naquele ateliê. Não há 8 cadeiras 
Aeron e uma Moviflor… ou não há 5 Aerons e 4 
qualquer coisa da Vitra e não sei quê… 9 ou 8, já 
não sei bem… mas há cadeiras para toda a gente. 
Aeron. Era o que eu tinha em casa e não descansei 
enquanto não comprei cadeiras daquelas para toda a 
gente, à medida que as pessoas iam entrando… são 
as melhores cadeiras do mundo para se trabalhar, de 
facto… continuam iguais às de há 15 anos atrás, o que 
quer dizer qualquer coisa… e custam uma fortuna… 
qualquer coisa como 1.500 euros, hoje em dia. E 
sempre foram muito caras… opá (pausa…) tenho 
sempre essa preocupação. Uma coisa que geralmente 
funciona mal nas empresas e quanto maiores são pior… 

L.A. O maior recurso do ateliê acho que é o J.S. Acho 
que é… 

L.A. Confesso que não uso assim tanto. 

L.A. Os livros podem surgir daí… pode ter sido a 
assimilação de qualquer coisa que eu vi, ou então pode 
ser uma busca ativa de qualquer coisa. A [Coleção 
Livros], de resto, tem um bocadinho isso… posso ir ver 
coisas do Sebastião Rodrigues se quiser fazer uma capa 
dele… e, aí, tem valor… esse espólio é importante.  

L.A. Sem dúvida. O lado colecionista e o lado de 
biblioteca visual que ele tem, das coisas. E se calhar é 
aí, também, que eu acabo por dar tanto valor também 
à opinião dele. Ele já viu tanta coisa, e consegue citar 
tanta coisa que já viu… se ele está a ver uma coisa que 
eu fiz e que ele ainda não tinha visto antes… é porque 
isto tem valor. É mais um dado para eu dar valor 
àquilo que ele diz. 

L.A. as melhores ferramentas possíveis, as melhores 
cadeiras possíveis, as melhores mesas possíveis, às 
pessoas… para estarem confortáveis. Disso é o 
exemplo… fiquei muito surpreendido quando entrei 
no ateliê e havia uma cozinha com comida comprada 
pelo ateliê para toda a gente. Aquelas merdices das 
bolachas e não sei quê… uma espécie de tornar a tua 
estadia ali o mais confortável possível para fazeres o 
melhor trabalho possível. 
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L.A. Ainda hoje existe, sim. Eu dizia que já não era 
tanto assim… um bocadinho pela S.V., também… 
aquelas cadeiras que nós temos no ateliê são super 
caras… mega-caras… eu assisti a comprarmos cadeiras 
daquelas assim… (estala os dedos… num ápice)… 
pagar aquela porcaria a pronto e temos uma cadeira. 
Precisamos de um computador… pumba. O melhor 
que há na altura e compra-se aquilo… essa espécie de 
irreflexão em função do valor monetário das coisas, 
em função do resultado que aquilo proporcionará aos 
designers… ao conforto. Parece-me… não se pode 
pedir mais, em última análise… Não me chove em 
cima… não tenho frio… se tiver frio, ligo o aquecedor. 
Quando não tínhamos aquecedor, queixámo-nos e 
comprámos aquecedores… portanto, há ali um lado 
familiar, nesse aspeto, que é positivo. 

L.A. Sim. Se o computador já estiver velho, vou-me 
queixar e compramos outro. Desde que se perceba 
que não é nenhum capricho de lado nenhum… de 
resto, nunca assisti aqui… pelo contrário, vi pessoas a 
trabalhar com computadores que se arrastavam, e não 
diziam nada porque achavam que não deviam dizer 
nada. Eu próprio tive que aprender que há coisas que é 
preciso dizer. Ninguém vai levar a mal, nem ninguém 
vai achar que tu estás aqui a tentar gastar dinheiro 
ao ateliê. Faz parte. É como comprar uma caneta. 
Ninguém traz canetas de casa. Ou clips… o ateliê 
compra. É uma extensão de tudo isso. É um conforto 
que faz sentido. 

R.M. R.B. tem aquilo super bem organizado e eu… se 
calhar por não saber mexer bem naquilo acabo por 
não mexer lá… ‘ok, quero esta fonte, ponho-a lá…’ 
mas está misturada no meio de tantas outras… e se 
calhar, quando às vezes preciso de determinada fonte, 
mais ou menos caligráfica, tenho que andar ali horas 
à procura… se tivesse uma pastinha com aquilo tudo 
se calhar era muito mais fácil… (risos)… são essas 
limitações que me irritam. Mas é de mim… eu acho 
que é um bocado de desorganização. 

R.M. Não é por falta de recursos do ateliê, portanto? 
Não, isso não… 

R.M. Não, não é o principal. Utilizo… Hmm… e 
utilizo também consoante o tempo que tenho para a 
coisa. Se tenho mais tempo para estar a ver coisas que 
me possam ajudar, e que me possam influenciar, aí 
pego muito mais e vou ver… em casa, e… vou à net, e 
vou à FNAC… se precisar mesmo e se sentir… e que 
tenho tempo para o fazer… agora, se vejo que não 
tenho tempo, é pensar nalguma coisa rápida, tentar 
ver alguma coisa na net, que é logo mais rápido… tens 

a quantidade de imagens que não consegues ter nos 
livros… epá, depende mesmo do que vais fazer… 

R.M. Sim, mas eu gosto muito da coisa de veres 
o livro… quando alguns explicam determinados 
projetos, ou não… mas sempre gostei imenso… mas 
se calhar também só pelo prazer do livro… do livro 
enquanto objeto, também… se ele for graficamente 
agradável, dá muito mais prazer de ver… 

R.M. Sim, opá… e depois aquela coleção… o arquivo 
do J.S… epá, mesmo que tu não utilizes aquilo, aquilo 
dá gosto ter ali… ele já se quis despachar daquilo, 
acho eu… mas… 

R.M. Não, acho que já pensou nisso, mas arrependeu-
se… não sei… epá, primeiro, aquilo é mesmo 
útil, às vezes… quando precisas de uma imagem 
e não encontras bem aquilo que queres, às vezes 
até encontras lá. Epá, e depois… é o preciosismo 
daquilo… as pequenas coleções que o J.S. vai fazendo 
de determinadas coisas… 

R.M. Eu acho que eu é que não tiro mais partido 
dessas mais-valias… mas isso é de mim. Deveria tirar 
mais partido… sei lá… 

R.B. Nós sempre tivemos boas condições ali 
e, portanto, nunca precisámos de nada que não 
tivessemos. E aí entram essas coisas todas. Sim, 
utilizamos… talvez cada vez menos a biblioteca, mas 
utilizamos bastante… e o J.S. dá-nos a liberdade… 

‘querem um livro, comprem’… vamos criando isto 
à medida também do que for necessário. Isto é 
válido para os programas, para tudo… mas também 
não… porque também nunca tivemos propriamente 
tempo livre em excesso, não precisamos de utilizar 
este tempo livre para desenvolver uma determinada 
valência, uma determinada tecnologia… a questão 
foi-se sempre colocando de uma forma relativamente 
normal. À medida que vamos precisando de uma 
coisa, vamos desenvolvendo, e o J.S. também vai 
dando a possibilidade que ela exista ali dentro. Isto 
é válido para… desde os 8 anos em que lá estou… 
desde o wi-fi, desde o… mesmo até a possibilidade 
do iPhone, de estares a acompanhar o e-mail e 
algum tipo de coisas a partir de casa… 

R.B. As duas coisas. Como também envolve aquisições e 
compras… e dinheiro, parte um bocado do J.S. Não nos 
passa a nós… quer dizer, quando é preciso um computador, 
alguém se queixa… não passa logo por nós sugerirmos. 
E também nunca nos faltou nada, nunca houve essa 
necessidade… ‘precisávamos aqui do wifi e não temos’… 
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R.B. havia sempre computadores livres para alguém 
que esteja a escrever um texto, editar uma revista, 
fazer uma revisão… ou umas correções. Pela natureza 
do próprio trabalho que nós fazemos, isso era 
fomentado e isso, para nós, não é um problema. Se 
puder ser uma vantagem… se se puderem encaixar ali 
num espacinho que esteja livre, muito bem. Por nós, 
perfeito. 

S.V. O que acontece é… portanto, há aqui 2 tipos de 
livros. Há um livro que no fundo é a base de suporte da 
pesquisa do J.S. em relação à Ilustração Portuguesa… 

S.V. … que são pessoais, e que no fundo os designers 
podem consultar e ver. Mas sinto que, no fundo, não é 
uma coisa que façam… habitualmente… depois há os 
livros mais modernos, mais contemporâneos, em que se 
vai bebendo toda a parte criativa… e aí se um designer 
chegar e dizer ‘era importante para o ateliê comprarmos 
este livro’ eu faço a compra e trago ou eles próprios 
fazem a compra e trazem-me as faturas… 

S.V. É uma construção colaborativa, 
então?Absolutamente.

A.B. Temos uma plataforma digital onde isso é tudo 
controlável por todos. O acesso a informação está 
todo bastante organizado… e onde nos são dados os 
conteúdos, normalmente… os textos, as imagens… 
A partir daí, eu começo a trabalhar… 

A.B. Se o cliente for afável e fácil de comunicar, não 
for caótico e ele souber que não nos vai entupir com 
e-mails… aí facilita muito a comunicação, até para se 
libertar ele para outros projetos. Aí a equipa funciona 
sem passar por ele, tudo. Que dizer, com emails, sempre 
com conhecimento… por uma questão de partilha da 
informação… 

A.M. aliás, desenvolvemos inclusivamente ferramentas 
e formulários muito orientados dessa maneira, mas que 
não são no sentido de ‘é preciso fazer isto’… não há uma 
indicação… há uma tentativa de explicação… 

A.M. Exatamente. Depois temos ferramentas de 
gestão de tarefas e projetos, com uma componente 
muito social, em que se podem ir acrescentando 
comentários e documentos… tudo isto interligado… 
nós tentámos desmaterializar o mais possível a 
informação dentro do Ateliê de Coimbra, também 
para não termos… para não estarmos preocupados em 
gerir servidores internos e ups, etc… adotámos muitas 
soluções software as a service… 

A.M. u desafiei-o, antes de ir embora, a fazer um blogue 
sobre a experiência dele no Ateliê de Coimbra e com 
dicas úteis para futuros. E esse blog foi facultado à 
Nikki, que veio a seguir… há aí essa preocupação. 

A.M. Neste momento, eu diria que o site dá uma 
razoável ideia do que é que é o ateliê, mas não é muito 
fiel… o grosso do trabalho do Ateliê de Coimbra 
ainda está por tratar e mostrar, e ainda não foi feito um 
exercício… já foi feito parcialmente, mas… enfim, de 
selecionar, organizar… e até de documentar do ponto de 
vista textual os projetos. Não basta só mostrar imagens 
bonitas de trabalhos, embora muitas vezes isso já 
permita perceber tudo o que está por trás…  

A.M. Por um lado, obviamente, na web, através do site 
e de algumas redes sociais, colocando o nosso trabalho 
visível… também, numa preocupação de comunicar 
alguns elementos-chave… 

A.M. Muitas vezes, eu e o J.B. J.C., que me dá apoio 
na parte da Tecnologia de Informação, andamos ali a 
tentar resolver questões como estas… ‘ok, porreiro, esta 
ferramenta tem aquela característica que nos interessa e 
aquela tem aquela… mas não podemos estar a pedir às 

Tecnologia Ateliê
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pessoas que arrangem mais um login e uma password… 
temos que arranjar uma maneira de single sign-in… 

A.M. m termos do espaço físico, não temos tanto essa… 
tem havido muito mais em termos dos processos e do 
suporte… e, de facto, aqui, nos últimos anos, isso mudou 
violentamente. O que o software as a service veio a 
permitir é absolutamente extraordinário em termos de 
processos de colaboração. Acho que… eu noto isso, 
como gestão da equipa, que potenciou a capacidade de 
trabalho em equipa… 

A.M. nós, neste momento, temos colaboradores 
externos, quase a tempo inteiro, como a Ana SABINO, 
que há três anos atrás… conseguíamos, mas implicava 
uma comunicação por telefone e não sei quê… neste 
momento, eu próprio… trabalho… quer dizer, raramente 
preciso de estar fisicamente no escritório… 

A.M. Não, não temos sentido necessidades, não… há 
coisas que nós vamos mudando. Não tanto em espaço 
físico, mas por exemplo: a questão da circulação do 
conhecimento adquirido da empresa. Para mim é uma 
questão da circulação do conhecimento adquirido da 
empresa. Para mim é uma questão muito crítica. Não 
só… por exemplo, de recursos físicos… de acesso 
às fontes todas licenciadas que temos. São coisas 
banais, mas são muito importantes… ter um arquivo 
bem organizado para alguém que entre no Ateliê de 
Coimbra, ou alguém que já trabalhe há muitos anos 
no Ateliê de Coimbra, aceda à informação de forma 
rápida… senão, quer dizer… se o trabalho para trabalhar 
for muito, o tipo quando começa a trabalhar já está 
cansado. Não é suposto a pessoa perder metade do dia 
a preparar as condições para depois executar o seu 
trabalho. Portanto, desse ponto de vista é um desafio 
para o gestor. Garantir que o arquivo… que as coisas 
estão acessíveis rapidamente, para que a pessoa não 
tenha que estar a… ‘onde é que está aquele ficheiro?’… 
e tem havido uma preocupação muito grande. Aliás, nós 
fomos dos primeiros clientes, desde que começaram 
a nascer as ferramentas de colaboração web-based 
e, em particular, com uma dimensão social… estou a 
falar dos Yelp, Basecamp, Google Apps e afins… eu 
fui muito rápido a adotar algumas dessas ferramentas 
e internalizá-las, porque são uma forma muito eficaz 
e poderosa de conservar o conhecimento adquirido da 
empresa e de o difundir rapidamente. Nós temos, por 
exemplo, informação acessível por toda a gente, de 
fornecedores organizados por diferentes áreas… ‘nós 
queremos um fornecedor que seja particularmente 
bom em estampagem, ou particularmente bom em 
encadernação’… se essa informação só está na cabeça 
de uma pessoa, podemos ter a sorte ou o azar de ele 

ouvir a discussão, como eu há bocado estava a falar, e 
que se estava à procura disso e ‘epá, espera aí que eu já 
trabalhei uma vez com isso’… se essa informação estiver 
num repositório… Às o desafio é criar esses repositórios 
e facilmente acessíveis. Tem havido experiência falhadas, 
de introdução de tecnologias que as pessoas reagem 
mal… ‘porque isto é confuso! Agora temos que fazer 
login em 3 plataformas distintas antes de não sei quê’… 
há aí uma grande preocupação em concentrar tudo, 
simplificar o acesso… uniformizar… de não ter que 
utilizar sete ferramentas diferentes e, em cada uma, ter 
que ter um login e uma password… isto podem parecer 
questões banais, mas são críticas…! 

A.M. Eu aí… uma vez li um artigo de uma entrevista a 
uma gestora de projetos de um gabinete de design que eu 
já não me lembro… eu tenho péssima memória… 

A.M. o gabinete era inglês, mas agora já não me lembro 
qual era… e ela dizia uma coisa que era engraçada e 
identifiquei-me logo com aquilo. Um bom gestor de 
projetos… e agora estou a falar na minha qualidade 
enquanto gestor de projetos no Ateliê de Coimbra e 
enquanto gestor comercial… ela dizia que tem que 
ter uma componente nerdy… nerdy em termos de 
tecnologia… e eu confesso que tenho essa componente. 
Dá-me imenso gozo estar… agora nem tenho tido 
tanto essa disponibilidade, mas ir estando atento às 
magníficas ferramentas e aplicações que nos são 
disponibilizadas, diariamente… online e tal… 

A.M. Até porque eu, muito antes destas ferramentas 
existirem, já tinha implementado procedimentos que 
passavam pelo apoio informático, gestão de documentos, 
etc… só que não eram nada amigáveis… estar a 
abrir um documento de texto e a acrescentar nomes e 
contactos de fornecedores, organizados por áreas de 
atividade, e gravar… era uma coisa muito chata. A partir 
do momento em que nós temos serviços online, com 
interfaces amigáveis, em que eu com um clique insiro 
uma informação, ou faço uma pesquisa e aquilo me 
devolve os resultados imediatos… e não tenho que estar 
a ler um documento de oito páginas à procura de um 
fornecedor que eu quero… a assimilação por parte da 
equipa desses processos de trabalho… nós temos muitas 
ferramentas colaborativas. Temos um repositório de 
conhecimento… aquilo que tipicamente se chama um 
wiki, onde agregamos todas as informações… desde 
informações banais que sejam os horários de aulas dos 
colaboradores que dão aulas ou que estão em aulas… 
nós temos pessoas a fazer mestrados, pessoas a fazer 
doutoramentos, pessoas que estão a dar aulas… e às 
vezes isso é importante. É preciso falar com alguém… 
e não tem que se estar a interromper a C.A. ou a 
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funcionária… ‘olha, o J.B. está em aulas ou não…’? São 
questões banais, mas que têm um impacto enorme no 
dia a dia… cada vez que é interrompido alguém, que 
está a meio do processo de trabalho, para responder a 
uma pergunta tão estúpida como ‘sabes se o J.B. está em 
aulas ou não’… causa transtorno. Até em questões muito 
mais complicadas. Documentação sobre… ainda ontem 
coloquei uma coisa curiosa, que me veio parar às mãos. 
Nunca precisámos dela, mas podemos vir a precisar, 
que eram as normas a respeitar em Tipografia na 
sinalização de heliportos… pronto, tem indiretamente 
a ver connosco… não sei se algum dia vamos ser 
convidados para fazer um projeto de sinalética para um 
heliporto, mas a informação já lá está. Se alguém, um 
dia, na empresa, for desafiado a fazer um projeto em 
que isso implica, vai ali ao nosso wiki e insere a palavra 

‘heliporto’ e aquele resultado aparece imediatamente e 
não tem que estar ‘malta, alguém sabe…’? 

A.M. Sim, neste caso aqui… esta ferramenta por 
acaso integra isso. Anteriormente não integrava. Esta 
ferramenta inclui, por acaso, e associado a cada tarefa, 
o tempo afeto ao projeto. Aliás, foi uma das razões de 
escolha, por aquela questão de que falava de não termos 
mais uma ferramenta… porque isso cria pressão nas 
pessoas. 

A.M. serviços online, genericamente… e depois, de as 
combinar. Eu também não estou… sempre que vejo 
uma nova coisa, não estou a testar e a criar conta para 
ver como é que aquilo funciona… epá, não. Também 
já percebi que isso é uma perdição. Tento acompanhar 
genericamente e depois quando há uma coisa que 
eu acho que encaixe com algo que nós precisamos, 
eventualmente pegamos nalgum projeto-tipo e fazemos 
um ensaio para ver se funciona. 

A.M. Tivemos a preocupação de ver como é que os 
outros faziam… de tentar procurar como é que outros 
gabinetes de design têm essa estrutura. Às vezes é difícil 
saber essa informação, mas hoje cada vez menos… hoje 
acede-se… é muito fácil aceder a essa informação… 

A.M. Lançar o projeto com base no template tal… ele 
cria logo, automaticamente, as fases de desenvolvimento 
todas, e depois o gestor de projeto responsável, só tem 
que ir a correr fase a fase, atribuir as tarefas a cada um, 
colocar os prazos, e anexar a cada uma dessas tarefas 
informação relevante para quem tem que executar a 
tarefa ter acesso quando pegar nessa tarefa. Depois, as 
pessoas têm acesso à plataforma, e quando vão pegar 
numa tarefa, têm associada a essa tarefa não só toda a 
documentação necessária, como todas as indicações 
e comentários. Ah, e a plataforma em concreto, que 

nós utilizamos, permite ter um diálogo… uma das 
coisas que eu quis acabar foi com o e-mail enquanto 
ferramenta de gestão. Informação sobre projetos… 
depois as pessoas utilizam o e-mail e ‘eh, onde é que 
está aquele e-mail do texto que é para entrar não sei 
onde’… não, isso não existe. O mail é uma ferramenta 
de comunicação… 

A.M. Não… em tom de brincadeira… quando começo 
a falar em introduzir uma novidade… ‘eh, lá vem 
este tipo e tal’… eu tenho que ter algum cuidado com 
a introdução dessas ferramentas. Lá está, porque eu 
não quero que as pessoas estejam mais obcecadas em 
preencher fichas de tempo e não sei quê, do que fazer 
o trabalho… há uma… eu diria que já faz parte da 
caricatura. Tal como, às vezes, eu brinco com eles em 
termos de… acho que é uma questão de caricaturar a 
função do gestor de projeto. O que eu sinto, e isso já 
me foi dito, é que estas ferramentas… e isso é que é 
curioso… isso acontece muito frequentemente, não só 
com designers, mas com outras pessoas. Há uma nova 
forma de trabalhar, há um novo processo… e ‘epá, agora 
vou ter que trabalhar com mais esta nova ferramenta’… 

A.M. e depois, ao fim de algum tempo… algumas 
correram muito mal, e eu reconheço, e mato, volto 
atrás. Outras, vão sendo assimiladas e as pessoas a 
certa altura já não vivem sem elas, e há várias dessas 
que eu posso citar, claramente. Por exemplo, a transição 
de todo o nosso e-mail para o Google Apps e etc… 
houve uma reação inicial e as pessoas… epá, neste 
momento, as pessoas vivem… (o telefone calou-se)… 
precisam daquilo, da gestão de calendários… e mesmo 
a ferramenta da gestão dos processos…já não me dizem 
isso porque têm receio que eu depois vá para outra, mas 
já houve uma ou duas que me vieram dizer ‘epá, isto 
veio-nos facilitar’… também porque muitas vezes eu não 
tenho… é muito difícil saber a priori como é que isto 
vai funcionar em termos da dinâmica de grupo. Mas eu 
acho que, genericamente, é bem aceite. 

A.M. Em termos tecnológicos, não. Eu acho que, 
eventualmente, em termos da organização dos processos, 
o que eu… neste momento não posso pensar muito 
nisso porque é aquela questão de ‘em tempo de guerra, 
não se limpam armas’… e portanto estamos num 
contexto económico difícil e o meu esforço está muito 
direcionado para a sustentabilidade financeira. 

A.M. m termos tecnológicos, neste momento não 
há nada em particular que eu gostasse de fazer uma 
grande revolução. Acho que estamos bem organizados 
e planeados. Muitas dessas decisões foram tomadas há 
pouco tempo…  
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A.M. Não, isso é uma política corrente… isso segue 
um procedimento que está mais ou menos… há ali um 
período anual em que nós fazemos o levantamento do 
parque informático das necessidades de renovação, das 
disponibilidades financeiras… isso está mais ou menos 
procedimentado. Regularmente, fazemos uma aferição 
do parque informático… isso já nem é quase um 
procedimento…  

A.B. por comentários no facebook, sei lá… apesar de 
não ter… vou tendo essa perceção que é um gabinete… 

A.B. Temos um excelente arquivo não só online, quer 
dizer, não só digital, como físico… Os trabalhos 
produzidos por clientes, tudo por ordem alfabética. Tudo 
isso dá-nos imenso jeito porque volta e meia precisamos 
de consultá-lo. Existe, está lá, é fácil 

A.B. Sim, isso é uma das … Até talvez a pessoa mais… 
Aí é o A.M. que dá esse input… licenças, tudo em ordem, 
tudo como deve ser. Temos as melhores ferramentas 
de trabalho, atualizadas, capazes, potentes. Nisso eles 
fazem questão… que não seja por isso, quer dizer… se é 
uma ferramenta, que seja a adequada. Que a ferramenta 
nunca seja um entrave. Nesse aspeto… 

A.B. Apesar de tudo, não tanto nesse modelo das 
reuniões, o A.M. vai tentando dar resposta a essas 
necessidades. Como? Criando um blog interno… para 
não mandarmos mails com coisas interessantes para 
partilhar e para não atafulharmos os e-mails uns dos 
outros, há um sítio onde pomos essas informações e as 
pessoas percebem que pingou qualquer coisa de novo e 
vão lá espreitar… 

A.B. às vezes já sinto que há um ar de call center e acho 
isso mau. Até porque lá está… acho que é um bocadinho 
antiespírito de ateliê, mas lá está… às vezes é a única 
maneira de temos… de te isolares, te concentrares, 
bloqueares a tua desatenção 

A.B. No computador até foi muito difícil, porque 
aquilo… Duas pizzas ovais e aquilo ficava muito mais 
coração e muito menos nenúfar e eu não queria o setente 
trinta nem o cinquenta cinquenta e foi o Jonatan que 
o… Lá está, que era calígrafo, naquelas habilidades de 
calígrafo que depois, no computador, ajudou-me a fazer 
isso. Eu não conseguia, que dizer, faltou aquela última 
coisa que foi ele que acrescentou. 
A.B. Mas atenção, eu quando digo é de trabalho 
que resultaram muitíssimo bem… De equívocos no 
computador […] Aconteceu. A coleção ‘Termos da 
Psicanálise’ é um caso. Aquilo foi o meio comercial 
que dupliquei um espelho sem querer (…) Lá está, se 

eu tivesse feito aquilo no computador, se eu tivesse 
feito aquilo (…) não sei se lá chegaria. Provavelmente 
não. Portanto o computador não é só um fim. Não é só 
alguém que vai executar uma ideia. Muitas vezes para 
o computador só para experimentar (…) experimentar 
com tintas e vejo ‘Olha que giro, amarelo com vermelho 
fica laranja.’ Acontece… Mas… 

A.B. Eu cada vez sinto mais é que … É evidente que a 
técnica é importante, que dizer o meio… o meio… Eu 
como utilizadora de iphones, ipads, etc., de internet 
em geral, é evidente que o meio conta imenso e muda 
muita coisa… Mas para o design acho que não mudou 
assim tanto. São novos desafios, é um meio diferente. 
Ao invés de escreveres, falar, quer dizer… o discurso 
não interessa muito se estás a dizê-lo ou estás a escrevê-
lo. Há nuances. É evidente que tens que saber. Não 
falas como escreves nem escreves como falas. Mas o 
pensamento que depois traduzes é que é importante […] 
Pois, tens que saber… tens que saber os mínimos. Tens 
que saber como é que imprime, tens que saber que em ‘x’ 
pixels fazer não sei o quê. Sabendo isso tens que saber 
fazer. Também não consegui imprimir livro nenhum, 
mas tens que saber programar.  

A.S. Sim, um trabalho que fiz o alexandre pôs no 
facebook… e o trabalho de um aluno, do ano passado. 
E estavam os dois trabalhos lado a lado… realmente, 
tinha umas parecenças, mas porque era um hexágono, 
percebes? 

A.S. ontem apareceu no facebook uma montagem 
basicamente a dizer ‘olhem para isto, um trabalho 
de um aluno’… e um trabalho do ateliê, ‘copiado’. 
Basicamente… 

A.S. foi no facebook que eu vi umas ilustrações da 
Ana A.B. para a Agenda, que ela andava a fazer há que 
tempos e que eu nunca tinha visto. 

A.S. Ah, não tenho nada que me queixar! Já viste o meu 
computador? (risos)  

A.S. Sim, e nos R2 também… Eu acho que… desde que 
tenhas o computador para trabalhar, a mão para escrever 
e a cabeça para pensar… 

A.S. Não precisas de grande coisa… 

A.S. Nunca utilizei (risos)… dá para os gastos. É na cave, 
já viste? Ainda não… não tive oportunidade de usar 
o estúdio… mas espero usá-lo… erghh. Mais valias… 
Os computadores, claro… as impressoras, claro… os 
papéis… 
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A.S. na única vez que eu precisei de utilizar a 
impressora a impressora não imprimiu e eu tive que ficar 
sem soluções… (risos) 

A.S. Sabes que eu não sou tanto do papel… da 
impressão… eu raramente ando ali à luta com as 
impressoras… 

A.S. Eu tenho aquilo que preciso para trabalhar. 

A.S. Não, era o que eu já utilizava. Não houve… por 
exemplo… eu uso o After Effects e não precisei de pedir, 
porque já havia. Já havia uma licença para outra designer 
e como ela não usava, passou para mim. 

A.S. Sim.  

A.S. Não. 

A.S. Sim, claro. 

A.S. Sim, sim, sim… É sempre Adobe… É 5.5, depois 
será por aí em diante… normalmente atualizam, pelo 
menos desde que eu lá estou…
E também é assim no caso das tipografias? Hmm, hmm 
(acena de forma positiva). 

A.S. Ahh, é de amor/ódio. (risos) Porque eu adoro e 
odeio… e… mas sim, cada vez mais… se comecei a 
ser muito fã do papel e dessas coisas, cada vez mais 
sou fã do computador e das oportunidades que nos 
são dadas através do computador, da experimentação, 
de tudo… claro que tenho os meus dilemas, e então 
em programação é muito fácil odiar, porque às vezes 
estás a resolver um problema… ainda no outro dia 
tinha um programa para acabar e faltava-me só uma 
parte… percebes? Que era fácil… e eu estive quatro 
horas ou cinco, a puxar pelos cabelos e a programar, e 
não conseguia acertar com aquilo… faltava-me sempre 
qualquer coisa… e nesses momentos eu odeio a minha 
relação com os computadores é má, a programar… mas 
na maior parte do tempo… gosto muito. Dá-me muito 
gozo. 

A.S. Epá… até agora não senti…assim… que me 
faltasse alguma coisa… não digo que não possa sentir, 
de hoje para amanhã, que se calhar devia saber fazer 
modelação 3D e não sei… mas, pelo menos até agora, 
a coisa tem-se dado… E mesmo quando quero fazer 
alguma coisa… consigo simular. 

A.S. Depende… Telefonamos. A maior parte das vezes, 
com a C.A., é por telefone… com o A.S. é por telefone… 
com o J.C. é por mail… não sei… (risos) 

A.S. sei muito bem o que é, e às vezes com o barulho, e 
com os telefones… que é chato. 

D.S. Isso faz com que, se eu estiver a trabalhar 24 horas, 
ou sempre que estou… facilmente, com um grupo de 
amigos, sempre que a conversa vá para o design, que 
é uma coisa que eu gosto mesmo. Não tenho qualquer 
problema, e acho que consigo tirar sempre partido 
disso no dia a dia, mesmo sem estar em frente a um 
computador ou a ter que estar a fazer um trabalho 
específico. 

D.S. Noutra, era um problema de programação que 
nem era do programador… eram os browsers, que não 
estavam a ler bem a fonte e a coisa ficava mal. E pronto. 

D.S. a malta que faz capas não tem que reunir com o 
cliente, é uma coisa por mail… Mais distante. 

D.S. um designer não é só um gajo que se senta em 
frente ao computador e sabe fazer umas merdas no 
Indesign ou no Photoshop. Não é isso. 

D.S. Atualmente, as coisas estão a chegar… como não 
há tempo e as coisas estão a entrar muito à queima, 
é… ‘olha, tu vais fazer isto assim e assim, as coisas 
estão no Manymoon (plataforma de gestão de tarefas) 
e a gente vai lá, tem um conjunto de tarefas… lemos o 
brífingue, lemos… passamos aquela parte toda. No caso 
do TAVORA, por exemplo, eu nem sequer vi o projeto 
do Manymoon. Eu só tive tempo de saber que estava 
no projeto, de conhecer as pessoas, ir às primeiras 
reuniões e começar logo a trabalhar. Não há… há etapas 
do projeto, por exemplo o Catálogo, que nem sequer 
lá estão… mas eu lembro-me que quando há tempo e 
quando o A.M. tem tempo, as coisas são… antigamente 
era num PDF ou algo assim e agora só no Manymoon. 
Ele determina mesmo… há tempo para pesquisa, há 
tempo para… não há… não é uma coisa do tipo ‘o 
logotipo tem que sair hoje à tarde’. Isso não acontece. 
Isso acontecia-me nos sítios onde eu trabalhava. 

D.S. até neste processo do TAVORA, a fonte é uma fonte 
geométrica que eu desenhei. Eu desenhei a fonte com 
base na fonte do TAVORA. Ela já vinha mais ou menos 
compensada, mas tinha que haver ajustes. Como eu 
não trabalho com o Fontlab, diariamente, há muitas 
coisas que eu não sei. Então tive que ir fazer pesquisa 
tipográfica: quais são as fontes que existem com esta 
linguagem? Como é que elas são compostas? 

D.S. São. Tenho… para já, em termos do computador, 
tenho um bom computador… tirando o meu, há mais 
dois que estão ao mesmo nível… depois… quer dizer, 
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temos o software todo e legal… precisamos de uma 
fonte… quer dizer, se a fonte não for uma exorbitância, o 
gabinete compra a fonte para aquele projeto. 

D.S. Não. Meto as coisas numa pen ou assim e trabalho 
em casa. Eu estive de férias a semana passada, e os meus 
patrões nem sabem disso, mas… a cena do TAVORA 
continua… precisavam disto e não sei quê… e como 
disse, eu é que faço a ligação com o cliente. 

J.B. Temos logo reação, por exemplo, no facebook… 
temos uma constante… como é que se diz?
Rede de visitas? Exatamente. E agora também não se 
pode defraudar essas expectativas. 

J.B. Sim, na tecnologia também… quer dizer… nós, 
sempre tivemos o investimento relativamente grande e 
regular na renovação dos computadores. Quer dizer… 
não há ninguém ali com computadores obsoletos, ou… 
nunca houve ‘epá, há uma coisa que nós precisávamos 
de ter e não temos, que nunca tivemos’… Isso não 
há, isso não existe. Há alguém que diz: ‘eu gostava 
de ter uma impressora não sei quê’… compra-se. Não 
sinto… acho que nunca senti falta de nada, no Ateliê 
de Coimbra. E eu acho que os designers também não 
podem dizer isso. É evidente que se pode sempre dizer 

‘epá’… quer dizer, tudo o que eu pudesse dizer são 
coisas… se me puder a pensar no que é que podíamos 
ter também… agora, do que é preciso, nunca… acho que 
nunca faltou nada. Tenho impressão que nunca faltou 
nada. 

J.B. usando a net e não sei quê, eles andam sempre 
também muito mais lá por fora do que por cá. 

J.B. Não. Há certas coisas que… quer dizer, não vou 
aprender Processing. Já não… isso já não me apetece. 
Mas gosto e acho que tenho que saber mais ou menos 
quais é que são as potencialidades daquilo ou, pelo 
menos… tenho uma vaga ideia do que é que se pode 
fazer com as coisas, e depois testo muitas vezes essas 
ideias com eles, os que sabem mexer. Por exemplo, neste 
caso da programação, a A.S. … eu digo ‘olha lá, fazer 
não sei o quê… isso com Processing faz-se, não é?’… e 
ela diz sim ou não. Na maior parte das vezes é claro que 
faz… Claro que faz e é simples… (risos)… muitas vezes 
a resposta até é essa. Portanto, eu também não consigo 
ser muito exigente… Porque não sei os limites daquilo 
e fico sempre aquém… mas tenho tentado perceber isso. 
Agora, como utilizador, é completamente indispensável… 
já não me vejo sem… quer dizer, se o iPad se avariar 
vou já comprar outro. Completamente. E o computador, 
então… nem pensar. Não ter computador, não ter net… 
isso é indispensável. 

J.S. nem sequer acho saudável fazer-se isso… trabalhar 
em casa, sozinho…e enviar por e-mail tudo, cá e para 
lá… 

J.S. a net normalmente toma conta do envio dos 
trabalhos e mais não sei o quê. 

J.S. Há menos, agora. Com o software não… com as 
máquinas, com os computadores, aqui há uns tempos 
atrás nós oferecíamos, meio por meio, portáteis às 
pessoas… a maior parte deles tem um portátil que 
foi comprado a meias connosco. Do tipo… juntava 
o subsídio de Natal e pagávamos o resto e eles 
ficavam com um titânio não sei quê… foi sempre 
essa preocupação de dotar as pessoas de maquinaria 
competente para trabalharem.  

J.S. O que obviamente também era fácil de associar 
ao novo-riquismo ou a uma certa ostentação, mas na 
verdade era a sensação de segurança que aquilo me dava. 
E de poder durar mais tempo de que o modelo não sei 
quê. É evidente que, à medida que o tempo passa, essas 
possibilidades vão-se reduzindo. Eu não descansei, 
quando foi a febre dos iPads… eu não descansei, e até 
contra tudo e contra todos, comprámos iPads para quase 
toda a gente… quase toda a gente. Obviamente que o 
iPad agora já vai na geração 4 e eu continuo com o 2. O 
meu iPhone é da primeira geração… 

J.S. a certa altura, estás a trabalhar com máquinas 
antiquíssimas e aquilo já não serve para nada. Se 
reparares, há uma renovação que tem tanto de acidental, 
porque as coisas avariam, como tem de intencional 
minha, de renovar o parque das máquinas… para as 
pessoas também se sentirem… 

J.S. Fizemos um press releaseque mandámos para 40 
sítios, mas nem fomos capazes de pôr no facebook ou 
no site uma coisa sobre aquilo… e eu tinha inclusive os 
headlines, mas não fui capaz… porque não sei trabalhar 
com aquilo, o R.B. não estava cá, a malta estava cheia de 
trabalho… 

J.S. E entretanto estávamos a falar, ele também me 
estava a mostrar os trabalhos dele porque aquilo saia 
no livro… e depois calhou, porque eu tinha o iPad, 
tinha lá os portefólios, na altura… de uma conferência 
que fomos dar a Barcelona, eu e o R.B., ao laus… 
Chilloutnão sei quê… os gajos tinham para lá… à volta 
dos prémios laus… 

J.S. Mas aprender a trabalhar com aqueles programas 
como o L.A. A.M. faz, de olhos fechados… não 
consigo… pura e simplesmente já não consigo.  
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O meu cérebro já não me permite isso. Está calcinado 
demasiado para isso. Mas todos os dias vou à luta 
com o indesign e provavelmente daqui a um ano ou 
dois até me torno bastante competente no programa. 
Porque eu preciso disso. Preciso disso para me manter 
minimamente autónomo. 

J.S. Eu por voz, eles por teclas. 

L.A. Acho que sim… é menos hands-on. Sei lá… se 
estivéssemos todos a desenhar… se fosse os anos 60, 
e estivessemos todos a desenhar num estirador, seria 
diferente, de certeza… de resto, o ambiente naquela 
sala, naquela ilha, é bastante diferente do ambiente na 
minha sala. Eu consigo perceber que eles, apesar de 
tudo, falam entre si. Há sempre uma altura do dia em 
que falam. Alguém diz qualquer coisa e gera-se ali uma 
conversa. Nem sequer é uma discussão, é uma conversa. 
Eu tenho isso de uma forma um bocadinho mais privada, 
se quisermos, dependendo um bocadinho da pessoa que 
está ali naquela sala, naquele momento. A Marta, ou 
a Cláudia, que esteve lá a fazer as sardinhas, ou a… a 
Catarina também já lá esteve… mas isto era o que dizia. 
Eu prefiro isto. Gosto mais disto. Acho também que 
consigo conhecer melhor as pessoas assim. 

L.A. Às vezes, não. Isto é uma coisa mais ou menos 
natural, é uma coisa pessoal… digamos que eu devo 
ter uma apetência qualquer para a resolução de 
problemas… não é problemas informáticos, mas é… eu 
não sei qualquer coisa, mas vou procurar, descubro dois 
minutos depois… ou seja, sei como procurar, tenho as 
ferramentas, digamos, para resolver o meu problema 
técnico… neste caso, informático. Às vezes é um 
bocadinho chato ser visto como essa pessoa. 

L.A. Sim… nem é o recorrer… o irem-me perguntar 
‘como é que se faz isto no indesign’ e eu ter que explicar. 
Não é isso. Eu gosto dessa parte. Gosto de partilhar esse 
conhecimento. Gosto de ensinar a pescar, digamos… 
prefiro perder duas horas a explicar como é que se faz e 
aquela pessoa ficou a saber…e ficou autónoma, digamos. 
Eu gosto disso. Não gosto quando esse argumento se 
pode virar contra mim, e às vezes isso acontece.  
L.A. Para começar, sinto que sou, infelizmente, sou 
muito amador, nessas coisas que eu faço. No vídeo, 
na programação, o que quer que seja. Eu consigo 
desenrascar, mas eu consigo claramente ver que aquilo 
é amador. E eu não me sinto bem com isso… ou seja, 
sentir… se me pedirem para paginar um livro ou uma 
revista, eu consigo dizer que sou profissional. Tenho 
imensas falhas na mesma, mas consigo dizer que sou 
profissional. Eu domino aquilo, pronto. Tecnicamente, 
eu domino aquilo. Se me pedirem para editar um vídeo, 

eu domino até x. Eu sinto que não sou profissional, que é 
uma coisa muito amadora.  

L.A. Sim, é isso que eu quero dizer. 

L.A. u percebo essa visão… eu acho é que isso não se 
aprende de um dia para o outro e é um bocadinho injusto 
estar a tentar fazer um bom trabalho… quando eu, 
pessoalmente, e voltado à parte técnica, sinto que não 
domino aquilo. E, portanto, estarei sempre a desenrascar 
uma coisa. Eu não me sentirei bem, em relação aos meus 
pares, os demais designers que fazem, se calhar, aquela 
função melhor do que eu. Não me sentirei bem. Acho 
que é injusto para eles. Acho que estão a encomendar a 
coisa errada à pessoa errada. 

L.A. Tudo isso são ferramentas, mas eu diria que a 
ferramenta… isto aqui é um bocado utópico, porque eu 
não sei sequer desenhar… eu, sem um computador… 
zero 

L.A. Não sou ninguém… consigo fazer um quadradinho 
e aquilo está tudo torto… portanto, é claro que o 
computador é importante… 

L.A. Sim. Se o computador já estiver velho, vou-me 
queixar e compramos outro. Desde que se perceba 
que não é nenhum capricho de lado nenhum… de 
resto, nunca assisti aqui… pelo contrário, vi pessoas a 
trabalhar com computadores que se arrastavam, e não 
diziam nada porque achavam que não deviam dizer 
nada. Eu próprio tive que aprender que há coisas que é 
preciso dizer. Ninguém vai levar a mal, nem ninguém 
vai achar que tu estás aqui a tentar gastar dinheiro 
ao ateliê. Faz parte. É como comprar uma caneta. 
Ninguém traz canetas de casa. Ou clips… o ateliê 
compra. É uma extensão de tudo isso. É um conforto 
que faz sentido. 

L.A. Estou num momento em que as ferramentas 
que eu tenho me permitem fazer tudo aquilo que eu 
imagino, digamos. E tudo aquilo que eu não imagino 
é porque não tenho sequer competência para o fazer. 
Eu não imagino fazer uma coisa em 3D porque eu não 
a sei fazer, como é óbvio. Está fora do meu reino de 
possibilidades. Não vou imaginar fazer uma coisa que 
não sei.  

L.A. Cada vez mais… há uns tempos tive uma conversa 
com o Pedro Joel, que é a pessoa que vem fazer a 
manutenção informática dos computadores do ateliê… 
acerca da evolução dos sistemas operativos… e cheguei 
à conclusão… por um lado, que estou a ficar velho. Já 
não quero evolução nenhuma. Acho que aquilo é tudo 
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perfeito. Não preciso de mais painéis e mais merdas a 
mexer. Acho que aquilo é tudo perfeito. 

L.A. Para o bem ou para o mal, no iPad não estive 
envolvido… mas voltando um bocadinho atrás, naquela 
coisa de competências técnicas… o J.S. disse-me para aí 
duas ou três vezes que achava que, a certa altura… que 
achava que o projeto iPad não devia ter sido dado à R.M., 
mas que ao mesmo tempo não estava preocupado com 
isso porque achava que eu, em dois dias, aprendia aquela 
merda toda. Se calhar é um bocadinho verdade… o que 
eu não soubesse iria descobrir… aquilo continua a ser 
o indesign, não é um programa totalmente novo… se 
calhar não seria um problema. E é também essa a visão 
que eu tenho. Não sei fazer qualquer coisa em inDesign, 
vou descobrir, porque sei fazer milhentas outras coisas… 
é um bocadinho isso… 

L.A. Perguntou-me se era no Photoshop e eu disse-lhe 
que não, que era em indesign. Ele ficou a olhar para 
mim… ‘ninguém faz isso em indesign… este tipo deve 
estar drogado’… mas pronto… resolvi em indesign. E 
continuo a achar que é muito melhor fazer em indesign 
do que em photoshop. Dominando as duas coisas, acho 
que faz mais sentido mexer objetos em indesign. Acho o 
Photoshop uma seca, para esse tipo de trabalho. 

L.A. quando somos capazes de estar ao telefone a 
discutir uma… se usamos travessões ou não… eu digo 
um argumento, eles dizem os argumentos deles… 

R.M. Tenho um portátil e tenho as coisas num disco 
externo. Agora também tenho andando com a pen do 
ateliê, sempre para trás e para a frente… é prático.  

R.M. Não. Porque depois há ali uma mistura… as 
coisas vão-se complementando. Quando sabes que uma 
coisa feita em determinado programa é mais fácil optar 
por aquele caminho… ou por utilizar determinada 
ferramenta porque é mais fácil… e te poupa tempo… 
e porque a aprendeste e é nova… começas a usá-la, 
porque perdias muito mais tempo com o método como 
estavas habituado a utilizar… 

R.M. Sim… fui objetiva… (risos)… sim, ponto. 

R.M. Sim, também. Do J.S., do L.A., do R.B… epá, sei 
lá… eu às vezes sinto que alguma coisa nova que mostre 
ao L.A., ou assim, ele já a conhece…  

R.M. Ah, não… tudo o que temos é bastante adequado. 
Eu acho é que às vezes… por exemplo, na questão 
das fontes… organização de fontes do computador… 
há coisas que eu nem sequer sabia muito bem. Eu, é: 

‘instalar… instala tudo…’ mas isso é mesmo por não 
saber lidar com o Fontbook… se calhar nem tiro tanto 
usufruto daquilo como devia tirar… 

R.M. Tipo… mesmo aplicações para o ipad, há montes 
de aplicações que eu estou a leste… e acho que isso 
também me prejudica bastante. Portanto, isso eu acho 
que é uma coisa que eu deveria contrariar. Mas que 
sentir que às vezes está relacionado com trabalho… ‘ok, 
não. Vou é ver um filme’… mas mesmo para ver um 
filme, tem que ser pelo computador… (risos)… ou vou 
ler, ou qualquer coisa… 

R.B. As pessoas gostam de entrar ali. Mesmo os 
clientes… se nós não os mandarmos embora, eles ficam 
à tarde… com wi-fi e tudo, portanto… estão à vontade… 

R.B. às vezes, descuramos um bocadinho… ‘já 
preparámos a proposta, vamos apresentá-la’… mais uma 
vez, o J.S. devia estar presente… às vezes em função da 
qualidade… ‘olha, isto é tão bom, que às vezes até pode 
ir sozinho’… e às vezes até vai por e-mail  

R.B. os constantes telefonemas, o constante… o 
permanente trabalho de e-mail… 

R.B. Sim, se pensares consegues, de facto, somar uma 
série de valências. É muito difícil que um ateliê como 
aquele também não esteja um bocadinho sempre à frente 
de nós nessas coisas. ‘gostávamos disto e não temos’… 
sempre tivemos um scanner para cada um… agora já 
não temos porque era até uma coisa um bocado… o 
J.S. tinha essa visão, de um posto de trabalho com um 
scanner… e ao início usávamos bastante e agora usamos 
cada vez menos… vamos alterando isso com alguma 
naturalidade… 

R.B. É evolutiva… posso dizer que pode até ter que ver 
com a forma de trabalhar… poderá ter a ver também 
com o tipo de trabalhos que temos… estamos a falar 
de variações com algum espaço temporal grande… é 
a própria evolução das coisas. O J.S. está sempre… até 
porque ele é naturalmente adepto de tecnologia e de 
coisas, está sempre aberto a isso.
 
R.B. É. A fazer força para que se adotem novas formas. 
Depois podes não te adaptares a elas, mas também se 
não testares ou fizeres essa decisão inicial nunca saberás. 
E ele também se adaptará mais facilmente se todos nós 
nos adaptarmos. Desse ponto de vista, ele pode até ter 
mais uma razão para que isto esteja a funcionar para que 
ele possa ir melhorando… ele começa a trabalhar com 
o indesign depois de dizer muito mal daquilo e depois 
de nós todos trabalharmos. Isto é assim um bocadinho… 
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até aí trabalhávamos todos no Quark porque ele também 
trabalhava no Quark… é um exemplo um bocado 
absurdo, mas… é representativo. 

R.B. As duas coisas. Como também envolve 
aquisições e compras… e dinheiro, parte um bocado 
do J.S. Não nos passa a nós… quer dizer, quando 
é preciso um computador, alguém se queixa… não 
passa logo por nós sugerirmos. E também nunca 
nos faltou nada, nunca houve essa necessidade… 

‘precisávamos aqui do wifi e não temos’… 

R.B. Não, é adequado. Até pela própria natureza do 
ateliê, do trabalho que temos lá dentro, não damos assim 
tanta importância à tecnologia. 

R.B. Eu… se calhar hoje sou mais assim do que era. 
Não tenho propriamente um lado inato de ‘sai uma coisa 
e vou comprar a tecnologia… vou ficar a saber’… não 
tenho de todo esse chip… mas se calhar hoje sou um 
bocadinho mais assim. 

R.B. O J.S. sempre fez imenso… criou imensa 
expectativa em relação ao iPad… muito provavelmente 
muito antes de criar algum tipo de dependência com ele. 
Depois disso, se olhar para trás, hoje… dá-me imenso 
jeito e, lá está… conteúdo que eu veja cedo, lá dentro… 
que me é indispensável, por exemplo… 

R.B. Não, acho que não. Acho que nós não… 
felizmente não passaremos… ou então passaremos 
por outras… uns anos mais à frente, por outro tipo de 
variações. Mas não. 

R.B. Sim… damo-nos todos suficientemente bem para 
que não haja problemas. A única coisa que é realmente 
pessoal é o e-mail, se tu tiveres uma utilização pessoal 
do e-mail… de resto, não. Embora estejamos todos 
em rede, às vezes há uma facilidade que surge… As 
fontes estão instaladas, quer dizer… apesar de tudo 
há uns grãozinhos de areia tecnológicos que fazem 
com que não seja assim tão simples… ‘cada um tem 
o seu sítio, ou até em casa, mas tudo funciona’… não 
funciona. Às vezes não funciona. 

R.B. Não sei se chamar-lhe mudanças é um bocado 
pesado ou exagerado… há coisas no dia a dia que eu 
gostava de dominar melhor… estar menos dependente 
do e-mail e dos envios e reenvios de correções… 

R.B. Não podemos querer resolver tudo por e-mail. 
Dificilmente o ateliê mostra a sua mais valia se a relação 
for seca e por telefone, ou por e-mail. 

R.B. […] Por exemplo, em relação à tecnologia… […] 
eu fui um bocado ligeiro na questão dos iPads […] O 
J.S. andava doido com os iPads… e, às tantas, quando 
fui num fim de semana a Madrid, disse-lhe ‘eu trago-te 
de lá os iPads’… eu vim de lá com 4 iPad… eu fui… 
tinham aberto uma loja, num centro comercial, a 40 km 
de Madrid e eu fui lá… comprei 4 ipads… ou dois e 
depois fui a outra loja comprar outros dois… uma coisa 
assim. Vim de lá… sofri imenso, aqueles dias todos 
com os iPads no quarto… e depois voltei […] O J.S. 
pressiona mesmo bastante… se calhar já te contei, mas 
o J.S. tem um episódio por causa de um computador… 
aquele, o blue(?)… quando o Steve Jobs se lançou com 
o NEXT… ele gastava dinheiro naquilo porque tem 
aquele trauma de ficar para trás… este iPhone que eu 
tenho foi o J.S. que comprou para ele, naquela febre de 
comprar o iPhone e depois… não se conseguiu adaptar 
porque era pequeno e não sei quê. Estava dentro da 
caixa e eu ‘mas tu não usas isto?!’… e ele pegou na 
caixa e disse ‘toma, usa-o tu’. Passado pouco tempo 
vieram mais iphones para toda a gente, mas foi assim… 
[…] ele chegou a ter em casa dois computadores, duas 
impressoras… dois postos de trabalho… quando um se 
estragava, mudava para o outro […] isto é sinónimo de 
negócio, numa determinada época. Não era particular do 
J.S., eu acho… nos anos 80, 90… dava para fazer estas 
coisas. Hoje, naturalmente, tu não pensas assim. Mesmo 
com a penetração dos iPhones no dia a dia das pessoas… 
as pessoas estão em crise, mas pelo menos que seja com 
um iPhone no bolso, para publicar no facebook. Já é um 
esforço que tu fazes… não é uma coisa que faças assim 
naturalmente… e depois o J.S. vai lidando com esta…
até este gosto que ele tem de trabalhar com gente mais 
nova é, para ele próprio… ele não quer ser o Brandão… 
que foi atropelado pelo tempo. O J.S. tem perfeita noção 
disso. E é, de facto, uma lição terrível que qualquer um… 
mas não é de design. O J.S. é bastante mais novo do que 
muita gente com muito menos idade do que ele. 

R.B. […] quando falamos só de programas, de software, 
uma… nem é questão, mas quando falas do próprio 
hardware também… tu obrigaste-te a desenvolver 
um determinado dia a dia com o ipad… o J.S. adora 
chegar às apresentações que faz, chega lá, e liga aquilo 
imediatamente… ele está sempre a dizer isto. E eu 
percebo que ele diga isto, porque ele trazia o computador 
e a pen… depois a pen não funcionava e depois ele 
também não percebe nada daquilo, alguém tinha que 
vir da assistência para pôr isto a funcionar… e ele gosta 
desse lado. Que a coisa… que é uma única coisa. Ele 
tem imensas apresentações ali dentro e tem-se… tenho 
posto lá. Alguém lhe pôs lá um programa e ele depois… 
pode não ser da melhor maneira, mas ele organiza-se. 
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S.V. São 4 pessoas e a Catarina trabalha ali, mas 
porque a Marta agora está no computador dela e… e 
porque ela só trabalha durante a tarde.  

S.V. Não, a ideia é tentar usar a máquina o máximo de 
tempo que… ela nos dê, não é? Em termos de rapidez… 
de qualidade de trabalho. A partir do momento em 
que começamos a sentir que a máquina não está apta, 
aí fazemos a substituição. Mas não tem a ver com um 
timing certo. 

S.V. Isso é intencional… nessa parte… portanto, na 
parte dos computadores é assim que funciona. Em 
termos dos ipads, e dos iphones… no fundo é para as 
pessoas terem toda a possibilidade de ferramentas para 
irem utilizar no seu dia a dia, fora do ateliê, para eles 
próprios, para que no fundo… 

S.V. Facilita o nosso trabalho. No meu caso, por 
exemplo, facilita-me imenso. Tenho o ipad na mochila 
e posso sair mais cedo para ir buscar o miúdo à escola 
e enquanto estou à espera dele no ginásio estou a 
trabalhar…permite-me até poder sair mais descansada. 
Se não tivesse essas ferramentas, seria mais complicado 
para mim cumprir com determinadas tarefas. Agora, em 
relação a eles é essa parte… é estarem na vanguarda. 
Sim, isso é uma escolha e é importante. 

S.V. É claro que temos ferramentas… Eu tenho a 
ligação com o gestor da empresa de contabilidade, 
falamos… analisamos os balancetes, mas… muitas 
vezes tu vais analisar uma coisa… o histórico… os 
primeiros seis meses do ano, ou o segundo semestre… 
mas o que conta aqui é o dia a dia… 
 

A.B. Muitas vezes… a clareza não é o ponto forte 
dele… na… na explicação, naquilo que ele pretende 
até poderá ser, mas na transmissão… da ideia, nem 
sempre. 

A.S. Às vezes o J.B. quando está mal disposto é um 
bocado… 

A.S. Não é destrutivo… é… bruto, é muito duro 
quando às vezes não é preciso ser e… nisso às vezes… 
quando eu vejo que ele não está muito bem disposto 
eu tenho… deixo-o estar e falo com ele noutro dia. 

J.S. E ainda hoje tenho uma extrema dificuldade, 
mesmo que faça uma coisa 100 vezes, continuo a 
achar que a consigo fazer em metade do tempo do que 
realmente faço… fantástico. Aí sou de uma coerência 
absoluta (risos)… não sou um bom empresário. Não 
sou um bom gestor. 

J.S. Mas de facto tenho limitações pessoais que não 
me recomendam como um empresário. 

J.S. compenso isto com uma fé e uma confiança 
absoluta nas pessoas que me rodeiam… que eu 
nem quero saber se é realista ou… se é eficaz… se 
é justa. Não me interessa. Eu confio simplesmente 
e acabou. E portanto isto também não é de um 
empresário nos tempos que correm… não é um bom 
atributo… e portanto tenho que lidar com as minhas 
dificuldades ou limitações do ponto de vista criativo, 
fundamentalmente em relação aos tempos que nos 
rodeiam e a novas tecnologias e a novas plataformas 
e a novas maneiras de ver a ligação do negócio com a 
tecnologia, que eu tenho obviamente muita dificuldade 
em entender e a participar… e portanto tudo isto são 
limitações graves para um empresário de hoje… 

L.A. há aspetos nele que eu acho que são mais 
negativos. Que é… às vezes, num dia mau, consegue 
ter um caráter bastante destrutivo sobre ti que, para 
ele… eu sinto que para ele aquilo nunca é uma coisa 
pessoal, mas tendencialmente, quando tens alguém a 
ser demasiado destrutivo para ti, tu não consegues não 
levar a coisa demasiado a peito. 

L.A. Às vezes, a crítica pode ser dita por ele de uma 
forma tão óbvia que tu próprio sentes-te burro… 
porque aquilo supostamente era tão óbvio e tu não 
viste… ‘fogo, sou mesmo burro… não vi isto e isto era 
tão básico’… 

L.A. No ponto de vista inverso… acho que as pessoas 
têm que ser apoiadas, também… sobretudo as que 

Perfil Líder
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têm menos experiência… notámos isso em relação à 
Claudia, que fez o trabalho das Sardinhas… a 
Claudia, se tivesse sido mais apoiada… eu tentei 
apoiá-la o máximo possível, sem estar sequer dentro 
daquele processo… apoiei-a porque estava na mesma 
sala do que ela… partilhava aquele espaço e via as 
angústias dela… ela, se tivesse sido apoiada, neste 
caso pelo J.S., que era a pessoa que estava com aquele 
trabalho, aquele projeto… aquilo tinha corrido de 
outra maneira… tinha corrido melhor, tinha sido outro 
resultado… 

R.M. tendo em conta que não tenho tanta experiência 
como outras pessoas, em termos de anos e em termos 
de trabalho ali dentro, sinto grande necessidade de 
apoio, às vezes, … de ser seguida, de ser orientada… e 
o J.S. às vezes não tem tempo para isso. 

R.M. Às vezes, sim… mas não é por ele… ele tem 
tanta coisa para fazer, que acaba por não conseguir. 

R.M. enquanto chefe, por assim dizer, acho que o 
J.S. tem mesmo muitas qualidades… apesar de ser 
um aluado e isso às vezes é um problema… epá, não 
confiar no J.S. quando ele diz que um documento 
tem as imagens todas em CMYK e a 300 dpi… não! 
(Risos) Já me lixei com isso… já aprendi… até que o 
R.B. me disse uma vez: ‘não confies no que o J.S. diz 

‘… E aí eu agora verifico sempre tudo, da primeira à 
última… (risos)… mas isso é porque é mesmo o J.S…  

R.B. Sim… sim, mas o contrário acho que é pior 
ainda. Tu deixares… controlar demasiado, deixares 
de acreditar, de alguma forma, nas pessoas… as 
pessoas deixarem de ser capazes de desenvolverem 
propostas por si… porque tu perdes rapidamente 
essa capacidade e passas a achar que estás sempre 
dependente do outro para te vir ajudar, para te 
calcionar a ideia, para te validar determinado 
método… e isso torna a coisa… lá está, voltamos 
à lógica autoral fechada. Torna a coisa demasiado 
dependente sempre da mesma cabeça.  

S.V. Ele funciona muito por gostos… Ou gosta, ou 
não gosta. Quando não gosta o trabalho corre mal… 
porque ele não liga aos pormenores, não quer saber… 
e isso é uma desvantagem dele.  

S.V. Para o negócio… para o negócio em si, para a 
empresa. Se ele pudesse ser um bocadinho mais… 
linear… no fundo mais… menos emotivo em relação 
aos trabalhos, se calhar perdia alguma qualidade em 
relação a alguns, mas aumentava em relação a outros… 
acabava por conseguir olhar de fora… não tão dentro… 

A.B. Eu no início não o percebia muito bem… e… o 
J.B. muitas vezes, não digo que seja como uma esfinge, 
mas não é… é preciso saber percebê-lo… é preciso 
aprender a perceber o que ele está a dizer. 

A.B. E muitas vezes certos silêncios valem tanto como 
algumas palavras e portanto só ao fim de algum tempo 
e de algum convívio… e trabalhos partilhados e de 
processos, etc, envolvimento… é que eu percebi que o 
estava a perceber cada vez melhor… 

A.B. Ao longo dos anos… E aprende-se muito essa 
perceção, portanto… eu sinto que evoluí muito 
nessa perceção, muitas das vezes não em conversas 
de trabalho mas em conversas sobre assuntos da 
realidade… atualidade… uma exposição, um concerto, 
disto e daquilo… em que vais ficando com uma 
ideia do que é que o J.B. valoriza, do que é que o J.B. 
pretende ter, ser, alcançar, etc… E dessa amálgama 
de ideias, é quase uma miríade … de… de… de 
perspetivas, vai-se construindo um bocadinho uma 
ideia e essa é a altura em que começa a haver uma 
base, uma esfera de entendimento 

A.B. No fundo é isso que nós vamos criando para nós 
próprios ao longo dos anos que vamos trabalhando 
com ele, a certa altura temos um filtro muito tecido 
pelo J.B. Tecido por ele… 

A.B. Não é um olhar distante…
Nem inculto… Claro que não… portanto, é um 
bocadinho do melhor de dois mundos… porque não 
está atrofiado pelas condicionantes… tem uma certa 
frescura, mas é uma frescura com muita estrutura por 
detrás, portanto uma frescura informada… 

A.B. Eu acho que o J.B. é um bocadinho diferente… 
Eu não sou muito conhecedora das realidades dos 
outros ateliês de outras autorias do design. Ah… 
tenho ideia que no Ateliê de Coimbra há uma ligeira 
diferença, começando logo pelo nome… Se bem que 
há muita gente que diz ‘O Ateliê de Coimbra é o 
ateliê do J.B.’… mas eu acho que O Ateliê de Coimbra 
sempre teve, desde o início, uma postura muito mais 
de empresa de design, com um diretor criativo, do que 
propriamente um ateliê de assinatura… Acaba por 
ter… tem lá todo o ADN do J.B… mas é diferente… 
parece uma coisa só do carimbo no papel, mas não é… 
acho que imprime logo uma dinâmica e um discurso 
que a própria equipa interioriza e que é praticado 

A.B. Não sei… não sei dizer pelos outros. Eu penso 
que sim, que ele vai picando aqui e ali alguns 
conhecimentos que admite que os outros tenham… sei 



63

anexo  d2

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

lá… de testar as ideias com este ou aquele, consoante o 
trabalho em mãos. Ele normalmente não o faz, mas já o 
tem feito, já aconteceu e acho que é um bom sinal, até… 

A.B. Estar recetivo… e acho que isso é uma coisa 
importante para ele e para o Ateliê de Coimbra. Ir 
havendo uma certa frescura, um certo sangue novo… 

A.B. Às vezes sim, às vezes ele não está para aí 
virado… (risos)… mas normalmente não… também 
depende, toda gente tem dias, mas normalmente 
está recetivo. É preciso também saber apanhá-lo, no 
momento… no momento certo e ir já com um discurso 
estruturado… 

A.B. Não era bem isso que eu queria dizer. Ele 
às vezes diz coisas que é muito fácil interpretar 
completamente ao lado e de ficares com uma ideia 
errada. E ele não se dá muito ao trabalho de se 
justificar… E portanto… daí eu ter falado na esfinge. 
Lembro-me no início de ter um bocadinho essa 
sensação: ‘Mas ele disse isto? Não posso crer… isto é 
uma enormidade’… e depois perceber ‘ok’… é preciso 
saber lê-lo… O J.B. não é uma pessoa literal, não é 
evidente, às vezes parece ter opiniões fortíssimas e 
contraditórias. 

A.B. e o J.B. podia por vezes ser mais claro… Lá está, 
mas à medida que o vamos conhecendo melhor, mais 
claro ele se torna. 

A.B. Portanto, esta coisa também pode ser um 
bocadinho injusta. Eu lembro-me,de facto, às vezes, 
nos primeiros tempos, não ser nada claro e eu ficar 
tudo à nora, e perceber, ‘ok não é por aqui, mas por 
onde é que é?’… E ficares um bocadinho bloqueado 
e não sentires ali essa força de desbloqueio e de 
motivação… mas por outro lado também te torna mais 
adulto… ‘Não te vou dizer como é que é, mas não é 
isto… Pensa tu pela tua cabeça, desenha tu pelas tuas 
mãos… Try again, fail better’… 

A.B. Menos sabe… (risos)… É como o Sócrates… só 
sei que nada sei… Só não duvida quem não sabe. E 
portanto, quanto mais bagagem cultural tens, mais 
referências, mais responsabilidade sentes em relação 
àquilo que conheces e que sabes que é imenso. E 
pensas ‘eh pá, até vou fazer isto, mas se calhar’… E é 
tramado, porque o papel criativo…  

A.B. leio o programa, começo a trabalhar os 
conteúdos, começo a projetar. E depois podem 
acontecer várias coisas. Ou a resposta vem muito 
facilmente e eu fico muito contente… experimento, e 

tal, vou apurando, até sentir… ‘ok, está na altura em 
que já não avanço mais sozinha… ou que não está 
bem… e falo com o J.B.: ‘Ó J.B., tenho isto aqui assim 
assim, o que é que tu achas’? E ele diz: ‘Epá, está 
muito bem, siga’… ou ‘está muito bem, mas ainda 
não é bem isso’… E pode ficar ali ou não a afinar 
comigo… normalmente, dá só uma ou duas diretrizes 
e eu concretizo. Às vezes não tenho ideia nenhuma ou 
tenho várias, mas nenhuma me parece boa ou forte o 
suficiente, e vou falar com o J.B. E ponho o problema 
assim mesmo. ‘Epá, tenho aqui estas abordagens’… e 
tenho algum feedback, o que é bom… Muitas vezes, 
feedback em termos de projeto, de questões. Já não 
tem nada a ver com texturas, ou com cores ou com 
linhas… ‘Epá, acho que eles não vão gostar disso 
porque isso é parecido com não sei o quê ou isso 
dá ideia de que… eles são uma empresa assim ou 
são uma empresa assado’… Quer dizer, ajuda no 
pensamento… O J.B. também faz muito isso. 

A.M. Não sei. Tenho alguma dificuldade em ser 
tão… eu acho que não, que não preciso… a não ser 
que haja aqui um choque… A não ser que haja aqui 
uma agressão muito forte a questões… a valores 
essenciais meus, não sinto que essas questões que 
sejam mais secundárias em relação a estilos de vida 
ou opções deixariam de fazer com que as relações não 
funcionassem… não sei… 

A.M. eu acho que aí até se nota mais no discurso do 
J.B., quer dizer… que hoje em dia tem um discurso, 
sem deixar de ter essa preocupação como designer, 
muito mais consciente do lado empresarial destas 
coisas do que no início… 

A.M. inclusivamente havia quase uma rejeição… ‘não 
quero saber disso’… 

A.M. Eu posso dizer uma coisa que admiro muito 
no J.B… e provavelmente por reconhecer que eu 
muitas vezes não consigo fazer isso… que é uma certa 
capacidade de, no meio do ruído, das pressões, das 
influências, não perder de vista o que é importante 
para a qualidade final do projeto… eu acho que isso é 
uma qualidade extraordinária que o J.B. tem. 

A.M. Porque é muito difícil… com os prazos a apertar… 
com quatro opções em cima da mesa, mas que não é 
nenhuma daquelas… ter a presença de espírito para 
dizer ‘epá, está bem… eu sei isso tudo… mas não é por 
aqui… e portanto vamos dar um passo atrás, porque o 
que pretende é aquilo’… isso às vezes cria momentos 
de tensão para um gestor de projeto ou um gestor de 
empresa como eu… ‘pois, pá… mas já tivemos que 
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trabalhar nisto há não sei quanto tempo… temos que 
fechar este processo até não sei quando’… provavelmente 
se me fizeres essa pergunta num dia desses… (risos)… 
eu vou-te dizer que ‘gostava que este tipo fosse mais 
tolerante e simplificasse as coisas’… mas, a prazo, e em 
retrospetiva, isso é fundamental… se eu fosse… se esses 
meus desejos, nesses momentos, fossem concretizados, a 
empresa seguramente não seria o que é e teria um nível 
muito mais… essa questão é muito importante. 

A.S. É bom… é bom e isso dá para falar, dá para 
descontrair… claro que há dias em que… (risos) 
em que ele não está muito bem disposto, mas 
normalmente é muito fácil. Sem medo. 

A.S. Eu em Aveiro acontecia-me com um professor 
em que eu pura e simplesmente não falava. Não lhe 
mostrava nada porque eu tinha medo de falar com ele… 
o J.B. não é assim. Por isso acho que é bastante boa, até.  

A.S. Não te sei dizer… no fundo eu acho que ele tem… 
tem muito bom gosto. E acho que as coisas não têm 
que refletir a identidade dele.  

A.S. O J.B. não está aqui às 9:00 da manhã em ponto, 
sentadinho à secretária, ao telefone… não… vem 
quando vem e sai quando tem que sair 

A.S. Não… quando ele está bem disposto e quando 
vem… e apetece-lhe falar, chega lá e fala e nós 
estamos ali na conversa não sei quanto tempo… outros 
dias ele chega e vai para o escritório… 

A.S. Também se vê logo… Eu pelo menos, deixo-me 
estar, não o chateio muito… (risos) 

A.S. Não é destrutivo… é… bruto, é muito duro quando 
às vezes não é preciso ser e… nisso às vezes… quando 
eu vejo que ele não está muito bem disposto eu tenho… 
deixo-o estar e falo com ele noutro dia. Eu acho que… 
para me sentir à vontade para falar eu preciso de saber 
que não vou levar nas orelhas a torto e a direito. Mas… 
(hesitação longa)… sabes, eu acho mesmo que é muito 
bom o que temos ali… sem querer estar a ‘dar graxa’… 

A.S. Eu acho que ele sempre teve, dentro dele… 
portanto… porque ele não é designer, não é? Por isso… 
ele aprendeu por ele e sempre teve… essa coisa… esse 
olho crítico afinado. Mas também já lá vão muitos 
anos, é normal que ele também já tenha desenvolvido 
uma capacidade de saber apreciar, de saber… 

A.S. Para ele, é. Ele vê imediatamente se está bem ou 
se está mal. 

A.S. Às vezes basta adiar uma hora, ou dez minutos, 
e ele já vem com um outro humor. Não é por sistema 
ele estar rabugento ou com algum problema (risos)… 
às vezes é só ver em que momento é que não devemos 
chatear… quando ele está chateado com alguma coisa 
ou quando teve uma chamada mais chata… aí, eu 
deixo-o estar… mas é muito fácil ver e normalmente 
ele não deixa que os outros problemas não interfiram. 

A.S. Vês, pela cara dele. (risos) Não sei… começa a 
andar muito efusivo… nota-se (risos). Nota-se quando 
ele está mais descansado e quando ele está mais 
stressado. 

A.S. Não, não. Aliás, eu acho que ele no início… nem 
sequer falava do Ateliê de Coimbra. Não… aquilo que 
teve mais… foi mais falado quando eles ganharam 
os Red Dot e foi mais falado. Penso que eu estava no 
segundo ano. E aí é que senti o impacto. Aí é que senti 

‘Eh lá, isto há aqui… afinal…’ Foi mais aí. Mas o J.B. 
nunca impingiu nada do Ateliê de Coimbra lá no curso. 

A.S. Mas sabe quais são as possibilidades. Ainda no 
outro dia me disse ‘olha, quero fazer uma trama assim, 
para por num livro… assim… umas bolinhas, de meio 
milímetro, separadas por 3 milímetros… fazes-me 
isso?’… e eu disse ‘faço…’ (risos) 

A.S. Sim, exatamente. Depois chegou ao pé de mim e 
disse ‘olha, afinal não quero bolas quero umas cruzes, 
por isso faz assim umas cruzes separadas…’ é a tal 
coisa, ele não sabe fazer, mas tem noção daquilo que 
se pode fazer ou não. 

D.S. O J.B. é muito aberto em termos de ‘ok, tudo 
bem’… ele nunca me disse isso, mas a ideia que eu 
tenho dele é que ‘eu posso não saber fazer, mas aceito 
que o façam, desde que seja bem feito’. Eu acho que… 
a partir de um ano e meio, dois anos… até porque 
eu estava no Ateliê de Coimbra à experiência e só a 
substituir… portanto, eu tinha que mostrar sempre 
alguma coisa de novo. Independentemente de seguir por 
aquelas… eu tinha sempre duas ou três propostas. E a 
ideia que eu tenho, e o J.B. foi-me transmitindo isso, é 
que nós podemos fazer de tudo aquilo que queremos. 

D.S. Ele não se fecha. Ele não é de se fechar. Não é 
por aí. Acho que há coisas onde ele é mais rigoroso, 
como os livros, mas mesmo assim eu acho que ele 
não… ele aceita sempre coisas novas,desde que as 
coisas sejam bem feitas.  

D.S. Desde que as coisas sejam fundamentadas. E 
depois acaba por, muitas vezes, entrar no projeto e dar 
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sugestões. No caso da capa do TAVORA, foi ele que 
sugeriu aquilo. Não fui eu. Houve um dia em que ele 
chegou ao pé de mim e tinha um catálogo na mão, da 
VITRA, e disse ‘olha, e que tal se fizéssemos qualquer 
coisa deste género, mas com papéis não sei quê’… ele 
desligou o telefone, entretanto fomos escolher papéis, 
trabalhámos… quase como se fosse um trabalho em 
conjunto. 

D.S. O J.B., acho que é uma pessoa que dentro do 
design tem uma cultura geral enorme, e facilmente 
aceita coisas diferentes 

D.S. eu não sei é se… se é uma imposição do J.B. ou 
se é uma opção do designer. O J.B. não impõe esse 
tipo de coisas. O J.B… eu aprendi algumas coisas com 
o J.B., desde que aqui estou, mas nunca foi… pelo 
menos eu falo por mim… ele nunca se impôs… ‘o 
livro tem que ser isto e isto e isto’. 

D.S. Não. Nunca. Ele dá os conselhos. Eu lembro-me 
que havia um livro, em que outra pessoa estava a fazer, 
em que ela queria alterar… dentro da grelha ela queria 
fazer uma segunda… havia ali uma coisa qualquer 
que lhe dava jeito, mas aquilo não encaixava dentro 
da grelha. E mesmo aí… eu lembro-me de ele estar 
a chamar à atenção e dizer-lhe que aquilo não era 
correto, mas que o trabalho era da pessoa. Ela fazia o 
que entedia. 

D.S. Sim. Na questão da filosofia do trabalho, eu 
acho que acaba por… é assim, a gente tem liberdade 
total para fazer tudo. O facto de… e isto é quase 
fundamental, e acaba sempre por acontecer, é… o J.B. 
tem que ver todos os trabalhos. 

D.S. independentemente dele ter muita confiança num 
designer ou noutro, ele vê todos os trabalhos. 

D.S. Acho que a gente deve adaptar… e aí sim, tem 
o cunho do J.B., que é… o J.B. não deixa sair nada 
que não seja legível, que não faça sentido… nunca 
podemos esquecer que uma coisa é design, outra coisa 
é arte. 

D.S. O J.B. nunca impôs. Eu não me lembro do J.B. 
dizer assim ‘olha, utiliza esta fonte’. Nem a mim, nem 
a nenhum dos meus colegas. O máximo que eu já o vi 
a dizer foi ‘porque é que estás a usar esta fonte?‘ ou 

‘que fonte é esta?’ ou ‘não gosto dos números desta 
fonte, isso não tem caixa alta’… há determinadas 
coisas que ele… se a fonte for bem desenhada, por 
exemplo. Estás a compor um texto… não vais compor 
um texto numa fonte egípcia, não é? Um texto para 

ser lido… e ele nisso é muito restrito, mas eu acho que 
nós já sabemos disso, ou pelo menos devemos saber. 
E o que acontece é que quando vem alguém que não 
sabe essas coisas, a gente faz questão de… 

D.S. Na relação que eu tenho com o J.B., acaba por ser 
a mesma coisa. É uma relação de confiança, em que 
ele me deixa fazer quase tudo. 

D.S. O líder ideal, voltando àquela questão que estavas 
a perguntar, eu acho que é muito próximo do… daquilo 
que o J.B. é. Acho que, muitas das vezes, há trabalho 
que eu vejo dos meus colegas, com quem ele não tem… 
ele não quer saber daquele trabalho, e muitas vezes não 
dá o apoio que devia dar. Há clientes que… que ele diz 

‘epá, isso não me interessa para nada’! 

D.S. Não sei… ele próprio diz ‘isso não interessa 
para nada”! Ou porque o próprio cliente já estragou 
o trabalho, ou porque ele sabe que o cliente não vai 
concordar com determinadas das nossas opções, não 
sei… sei que isto, muitas das vezes, eu não me recordo 
também dele me ter dito isso, até porque quando eu 
tenho trabalhos desses, nem lhe mostro. 

D.S. Eu acho que acaba por ser isso, ele acaba às 
vezes por olhar para determinados trabalhos e dizer 

‘olha, isto não merece… isto não vai ter visibilidade’…  

D.S. E com o J.B. não, com o J.B. é sempre direto. E 
às vezes até arrogante… 

D.S. Não… em relação a nós. A forma como ele às 
vezes reage acaba por ser assim um bocado mais 
agressivo, quando as coisas estão mal feitas ou alguma 
coisa assim do género… 

D.S. Estava o ateliê todo, menos eu e o J.B… os dois, 
cá em cima. 

D.S. eu costumava dizer que quando um projeto passa 
no J.B., passa no cliente. É certo e sabido. 

J.B. Difere… a empatia que tenho com as pessoas. Eu 
não faço esforço nenhum para ter uma relação particular 
ou igual com toda a gente. Há pessoas que eu gosto e há 
pessoas que eu não gosto. E não… não faço… não é bem 
que não goste. Há pessoas de que gosto mais e outras de 
quem gosto menos… ou com quem crio relações mais 
facilmente, de cumplicidade e não sei quê… e não… não 
faço grande esforço. Ajo naturalmente. Quero dizer… 
deixo isso correr. Não faço esforço nenhum para ter 
uma relação especial e pensar neles como… como meus 
colaboradores, meus funcionários ou não sei quê. Não faço. 
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J.B. Sim, acontece. Não tenho nenhuma estratégia… nem 
me preocupo muito com isso. 

J.B. Sim… e sei que isso às vezes até pode ser 
complicado. Mas eu acho que são as pessoas têm que 
se habituar a isso, não sou eu.  

J.B. Eu não… eu não tinha muito bem a noção disso, 
até que… mas… alguns amigos de fora, aqui há 
uns tempos, chamaram a atenção para isso… que 
achavam… estávamos a discutir isso e eu disse-lhes 
que cada um tem os seus projetos… e as pessoas 
de fora é que me chamaram a atenção que há uma 
marca, quer dizer… mesmo sendo trabalhos muito 
diferentes, com expressões individuais, às vezes, 
que há uma marca qualquer, uma regra qualquer 
que se nota nos trabalhos todos… e mesmo sem se 
perceber muito bem o que é que é, só se pode atribuir 
à minha intervenção… quer dizer… se eles são 
todos diferentes e depois há ali coisas que ligam os 
trabalhos deles, é porque provavelmente é por causa 
da minha intervenção. E quando comecei a reparar um 
bocadinho nisso, de facto acho que é… quer dizer… 
todos eles me mostram os trabalhos e eu discuto os 
trabalhos com todos eles… e se calhar, mesmo sem 
ter essa perceção, às vezes, acabo por conduzir num 
determinado sentido que os aproxima. Mas não… 
também não é com intenção de pôr a minha marca, de 
autoria…  

J.B. Não. Não confio. Não… quero dizer… eu aliás 
digo-lhes isso. Eu deixo fazer se eles forem saber 
exatamente como é que aquilo se faz, quem é que se 
faz, pedirem provas… mostrarem… por exemplo, o uso 
de determinados materiais… ‘ah, metalizado, e não sei 
quê’… uma tinta que deita chispas… ‘ok, traz lá. Traz 
isso, que eu quero ver e traz um tipo que faz isso, que já 
fez, porque eu quero ver coisas que ele já fez’…  

J.B. Não… (risos)… mas eu arrisco muito pouco. Eu 
não… nem sempre faço esse exercício, embora às vezes 
faço. Nem sempre faço esse exercício de pedir as provas, e 
não sei quê… mas isso de saber se o tipo já fez, ver coisas 
que ele já fez, isso eu faço. E, por outro lado, acho que 
não só não arrisco muito, mas quando arrisco mesmo 
em terrenos que não… fazer uma coisa que nunca fiz, 
tenho o cuidado de fazer… quer dizer, faço, mas embora 
seja uma coisa nova vem no seguimento de outras que 
eu já fiz e sei que aquilo é a mesma coisa… quer dizer… 
faço uso da experiência… E não sinto isso da parte da 
equipa. Já houve designers ali que arriscavam imenso, a 
experimentar materiais e não sei quê, e eu deixei fazer. 
Sempre deixei fazer. Simplesmente porque eram assim. 
Agarravam no telefone, iam ao sítio, etc.

J.B. É uma coisa que me interessa é uma certa 
perenidade das coisas. Talvez isso tenha a ver com o facto 
de não ser… de não ter formação em design. Nunca andei 
em escolas, e portanto nunca tive esse ímpeto de inovação 
e não sei quê. Mas não tenho em relação a nada. De facto, 
eu sou muito… sou muito conservador… Eu acho… eu 
acho que até é uma atitude mais revolucionária, ou mais 
progressista, do que se poderia pensar.  

J.B. Estes tipos parecem ter alguma piada, e tal’… 
E o J.B. diz-me assim: ‘epá, têm… agora… num país 
onde não está nada construído, vamos começar a 
desconstruir?’… e foi uma coisa… eu nunca mais me 
esqueci desta conversa, e foi uma conversa de café… 
Aí há uns vinte anos. E nunca mais me esqueci. Acho 
que tem muito que ver com aquilo que eu faço. A 
sensação que eu tenho… num país sem tradição em 
design… onde a maior parte das pessoas, mesmo os 
profissionais, não sabe meter uma letra ao lado da 
outra… não sabe o que é kerning… epá… vamos 
inventar o quê? Eu tive sempre muito mais um ímpeto 
para… para procurar fazer as coisas bem, nas regras… 
porque eu acho que isso não está feito. Porque isso 
não está feito. E daí às vezes alguma reação minha 
em relação a determinado tipo de inovações, novas 
linguagens… quando não se sabe o básico, ainda… 
quando o básico não está enraízado. 

J.B. Quer dizer… se estiver mal disposto, não há 
interações… (risos)… nesse aspeto, afeta. Há dias 
em que, de facto, eu interajo muito mais com eles, 
do que noutros… mas eu acho que o andamento dos 
projetos… quer dizer, em termos do andamento dos 
projetos, não sei se influencia assim tanto. 

J.B. O que… o que pode haver é uma série de 
interferências minhas… no sentido de ver uma coisa 
que ache que aquilo não está nada bem… não está a 
seguir por um caminho que eu desejaria e depois há 
assim umas revoluções, de vez em quando… ‘epá, não 
gosto nada disso. Começa… podes começar outra vez, 
por favor… deita isso tudo fora’. Esse tipo de coisas, 
eventualmente, influencia.
 
J.B. E… eu sou um bocado preguiçoso. E a parte 
interessante daquilo, embora esteja a prejudicar a 
minha capacidade de fazer… mas a parte interessante 
é trabalhar sobre as ideias deles. Eles levantam as 
lebres e depois eu caço-as. Nesse aspeto… a parte 
interessante daquilo é isso. 

J.B. Não. 

J.B. É… é um bocado isso. A minha ex-mulher diz 
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que eu nunca cresci… e aí eu acho que ela tem um 
bocado de razão…  

J.B. Não… se calhar, sim. Eu acho que… o que eu 
sinto e não faço esforço nenhum para mudar porque…  

J.B. Sim, exatamente. Eu acho que isso pode ser 
interessante. Pelo menos não adormecem…  

J.B. Não… não há nenhum instrumento que utilizo 
sempre. Depende um bocado dos trabalhos. Para já, 
uma apreciação… olhar para aquilo e ver se está bem. 
Às vezes pode não correr bem, do ponto de vista do 
cliente, e eu achar que está bem e que fizemos tudo 
certo…que de alguma forma ou não foi compreendido 
ou nós não conseguimos que não fosse compreendido. 

J.B. Não, quer dizer… acabámos por criar, pelas 
circunstâncias… havia a necessidade de organizar um 
trabalho que já fazíamos… 

J.B. Tem um bocado a ver com a minha história… 
comecei a fazer estas coisas sem perceber nada disto, 
e ia para as gráficas… tinha uma ideia do que é que 
queria fazer e… ir para as gráficas e dizer ‘diga-me lá 
como é que isto se faz’… e aprender nas gráficas… e 
portanto, é uma coisa que eu mantenho sempre e, aliás, 
cultivo isso com os designers. 

J.B. Sim, completamente. Não percebia nada como é 
que funcionava essa área, não conhecia ninguém 

J.B. Percebemos que não só… a área em portugal não 
interessava. Não era uma referência… não era por aí… 
como não eram… nem os métodos, nem a organização, 
nem a visão… do design… não 

J.B. Com… com uma suposta comunidade, que 
nós não chegámos a conhecer… parece que há 
para aí uma comunidade de design, mas que não 
interessa nada… já percebemos que não interessa. 
E começámos a procurar referências cada vez 
mais… tentar procurar referências, fora… e aí… 
assinámos logo não sei quantas revistas, começámos 
a comprar livros… a procurar saber o que é que se 
passava… e aí começámos a encontrar referências 
muito interessantes… ‘isto sim, isto tem graça’… e 
começaram a ser esses os modelos. 

J.B. Eu, tipo… até acho que é uma atitude mais 
exagerada de desprezo… ‘ah, isso não vale nada’… 
e nunca mais olho. Não me interessa. Portanto… a 
minha… isso é uma coisa que fui sempre assim: 
sempre a comparar com os tipos melhores e a achar 

que nunca serei como eles. E portanto… eu acho 
que isso acaba por funcionar, no sentido… quase 
involuntariamente, de estar sempre à procura de 
melhorar. 

J.B. Sim, quer dizer… uns que nós… este ano era 
porreiro termos uns prémios para pôr isso na imprensa 
e não sei quê… e se concorrermos a determinados 
certames temos quase a certeza de que o nosso 
trabalho será escolhido. E isso não é razão para 
concorrer. Até antes pelo contrário. ‘epá, já sabia 
que ia ganhar’… ‘que chatice’… ‘epá, isso ganho de 
certeza’… no princípio, tudo bem 

J.B. uma preocupação que não tenho relativamente a 
Portugal. Não me interessa nada do que é que se está a 
fazer ou do que é que não se está a fazer… pfff… ligo 
pouquíssimo. 

J.B. Acho que é uma relação de utilizador… não…  

J.B. Não, não me cansa. Acho que é indispensável… e 
não posso passar sem ser… 

J.B. Acho que não. Mas acho que não porque não se 
atrevem… (risos)… nisso fui sempre muito autoritário. 
Em todos os escritórios onde estivemos fui eu que 
decidi como é que ficava e acabou. 

J.B. Porque normalmente tenho uma ideia muito 
determinada sobre… quero dizer, demoro a chegar lá. 
Experimento, faço plantas, mudo… depois lá mesmo 
no sítio também… ‘isto não está bem e não sei o quê’… 
mas depois quando chego a uma solução, mantenho. E 
imponho. 

J.B. também porque sou muito preguiçoso. Prefiro 
falar do que estar a responder a mails… isso é uma 
seca… Eu acho que prejudica um bocadinho o 
trabalho, porque eu acabo por ser menos exigente 
nestas coisas…  

J.B. Lá está, é a tal coisa… há umas determinantes, 
que condicionam o trabalho, que o põem num 
determinado nível que eu não me vou matar por causa 
disso. Não me vou estar-me a irritar por uma coisa 
que eu não vou conseguir mudar… o tempo vai ser 
pouco, eles vão opinar, não há tempo para discutir 
com eles e para desfazer as opiniões deles… e pronto, 
eu aceito. É só garantir que aquilo não seja uma 
coisa aberrante… agora, já sei que não vai ser uma 
referência. Mas isso é, à partida… já sei. Isso já não 
faço, estar-me a matar a tentar… 
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J.B. Nesses trabalhos. Em que não há espaço para 
isso, não há condições para isso, a não ser com um 
esforço maluco, que era eu andar para cima e para 
baixo, para Lisboa… não, isso já não faço. Epá… 
faço, pronto, vai ficar bem… depois passa. Eu nisso 
estou muito mais relaxado do que antes. Não tenho 
nada angústias com isso. 

J.B. Gosto muito mais de fazer uma coleção para as 
EDICOES 70 do que fazer um catálogo para o CCB. 
Quero dizer… não tenho… é que ao fim destes anos 
percebi que, de facto, me interessa mais… 

J.S. Eu como sou… razoavelmente temperamental, 
embora cool, acabo sempre por estar a trabalhar 
para os amigos, e não para clientes. Ou seja, acabo 
sempre por fazer das pessoas, amigos… amigos, não 
amigos do peito, ou amigos de copos, mas amigos… e 
portanto estabeleço uma relação de amizade com as 
pessoas.  

J.S. Estas velharias são uma coisa minha… e uma 
pretensa missão que eu também descobri a meio da 
minha vida, mas que apesar tudo vêm do tema… eu 
sempre fui um colecionador nato de coisas… é natural 
que, a estes gajos, isso diga menos… estão menos 
interessados com essa… transmissão de conhecimento 
ou com essa preservação de memória ou património… 
não têm idade nem interesse cultural ou geracional 
por isso. 

J.S. O que obviamente também era fácil de associar 
ao novo-riquismo ou a uma certa ostentação, mas na 
verdade era a sensação de segurança que aquilo me 
dava. 

J.S. sendo eu um tipo muito infoexcluído, eu queria 
ter uma sensação de segurança que me dava ter o topo 
de gama de qualquer coisa. Em minha casa, eu tinha 
sempre o melhor de tudo. 

J.S. não havendo… à nossa escala eu posso dizer que 
faço parte do star system, mas também não tenho 
aquela qualidade ou a proeminência, que é feita 
também de qualidades que são pessoais e não sei 
quê, que permitiria a um gajo andar sempre aí nas 
bocas do mundo… mas isso em relação aos designers, 
também não é frequente. Embora tenhas aí tipos como 
o Ricardo Mealha que para além da sua representação 
do seu lado como designer, tem ali um lado quase 
social, também… e não só. É um gajo que é capaz 
obviamente de emitir juízos mais sérios, ou revelar 
atitudes mais sérias sobre várias coisas… e portanto, 
nesse aspeto eu sou muito low profile, de facto. Quer 

dizer… não parece, mas sou. E jogando isso tudo, eu 
diria que isso até é bom. 

J.S. Temos boa imprensa, também… eu diria, embora 
também nem sempre fazendo muito por isso… às 
vezes faço, outras vezes não… faço mais do que aquilo 
que os designers gostam e sabem fazer, mas não faço 
o suficiente…  

J.S. Nem de conceptual, nem de projeto, nem de coisa 
nenhuma… nem de grafismo… é um posicionamento 
que eu tenho… enérgico, também, de carisma e não 
sei quê, que as pessoas também apreciam e estimam. 
Também não é concorrente com eles… e portanto é 
um cromo que está ali, como eles também são… ‘é 
um cromo que está ali, porreiro, que tem umas coisas 
para ensinar, umas coisas para contar… não é bem a 
nossa onda, mas ok…‘ Um gajo, digamos, útil, à nossa 
comunidade. Portanto, eu diria… epá, não sei se isto 
respondeu… 

J.S. Aprende-se fazendo, mas essencialmente é uma 
questão de postura, de voz que tu tens. Não nasci 
com isso, obviamente, mas é uma coisa que… tenho, 
pronto. Tenho. E acabou… é preciso ver que um 
diretor de arte, em Portugal, significa geralmente um 
paquete de luxo… um gajo que transporta coisas de 
um lado para o outro… e que toma conta de uma fase 
da produção, ou do departamento da empresa, mas 
geralmente é lacaio dos outros lados… nomeadamente 
das redações e das direções, e não sei quê… portanto, 
quebrar isso, mas mantendo apesar de tudo um grau 
de confiança e de elegância e tudo… não é fácil… eu 
conseguia-o com algum… mas também foi gradual, 
também não era… 

J.S. Não são tão inteligentes como eu… (risos) Têm 
outras qualidades. 

J.S. Mas em matéria de design editorial, não há 
qualquer hipótese… a minha cabeça é outra coisa… é 
um fenómeno. Não sei se isso se transmitiu muito ou 
não… nunca tive aqui um delfim para fazer as revistas. 

J.S. Não é substituível. Não depende do virtuosismo 
gráfico, percebes? O virtuosismo gráfico pode ajudar… 
mas a maneira como eu vejo as coisas, como eu vejo 
as rubricas, a paginação, o encadeamento entre as 
coisas, o tira aqui, põe acolá… não é reprodutível 
facilmente. 

J.S. na altura em que fui contratado, ou me deixei… 
me fiz contratar… porque eu geralmente fazia projetos 
gráficos em que era obrigado a ir atrás deles, não é…? 
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Ainda hoje tenho essa mania… de fazer-me necessário, 
de fazer-me indispensável. O cerne do meu trabalho… 
o cerne intelectual, digamos, de design editorial, não é 
facilmente reprodutível… 

J.S. Não é possível… 

J.S. E portanto eu andava entretedidíssimo, nos 
jornais… e conseguia resistir bastante bem àquilo 
que eu chamo atmosferas sulfurosas… como aqueles 
bichos que vivem nos vulcões, no meio do enxofre… 
assim eu aguentava facilmente uma redação de um 
jornal sem enlouquecer e sem os enlouquecer os gajos 
nem me chatear com todos ao mesmo tempo… e 
consegui fazer isso. E aquela lógica de ir trabalhando 
a mesma coisa, mas sempre de uma forma progressiva 
e tal… portanto, para mim era o ideal de vida, isso… 
e ainda hoje sonho com isso… 

J.S. Não… eu só abri por necessidade… eu não tinha 
um grupo. Eu era um solitário. Não tinha um grupo, 
não tinha uma tribo, não tinha nada… não tinha 
os alunos da turma… portanto, não tinha nada em 
que eu pudesse… aliás, não é bem verdade porque 
eu tinha uma coisa que se chamava General Design, 
em sociedade com um diretor criativo, que foi meu 
diretor criativo numa agência de publicidade onde 
trabalhei. 

J.S. Não por maldade, mas por competência e 
desorganização e a tal incapacidade de programar, 

J.S. É. Obviamente que aquilo que eu estou a fazer 
aqui com esta conversa é um autoelogio… mas vamos 
pensar também que isto é uma necessidade extrema que 
eu tenho… é um GPS que eu tenho… tento cobrir ou 
tapar algumas fissuras do meu funcionamento. Sendo 
que no caso da [Coleção Livros] poderíamos dizer 
que eu não sou o responsável por aquele descalabro… 
Não sou mesmo! Aliás, há coisas que eu não consigo 
controlar. A distribuição e a venda dos livros… não 
tenho como chegar aí. Mas posso apesar de tudo ter 
um papel, como também sou o pai da coisa… posso 
ter um papel mais… E não queria ter. Nunca o quis ter. 
O que eu queria era só fazer os livros. Bom… parece 
mas não é… Agora… (pausa)… não me tenho como 
um traste, obviamente… digamos… sou um produto 
de várias coisas… família, sociedade, educação… 
tudo, percebes? E a minha vida é uma espécie de luta 
constante para sair dessa espécie de massa bruta de 
onde eu venho. E nesse aspeto digamos que sou um 
gajo com um sucesso relativo… mas é só isso, mais 
nada. Mas eu preciso desse jogo, de autocensura… para 
poder às vezes pensar ‘epá, espera aí…’ 

J.S. ‘epá, este gajo é muita porreiro, este gajo tem olho, 
tem visão…’. Epá, é uma necessidade absoluta que 
eu tenho… para mim, de sobrevivência. É que se eu 
fizer o contrário, estou feito. Não sou suficientemente 
inteligente, ou talentoso, para sobreviver tendo mau 
feitio, tendo mau caráter, percebes? Como há certos 
colegas meus que o praticam ou fazem. Considero que 
não sou suficientemente bom para me armar em… 

J.S. Como é que eu sobrevivi estes anos todos? 
Bom… haverá umas qualidades concerteza por aí que 
permitem compensar razoavelmente esta dificuldade. 
Uma dessas possibilidades é o facto de eu me rodear 
de pessoas, apesar de tudo, que não são feitas à minha 
imagem e semelhança, são diferentes. E portanto há aí 
uma compensação natural. Há um equilíbrio…Ou seja, 
por eu ser um incompetente, não passo a gostar mais 
dos incompetentes… tenho inveja dos competentes, 
mas também não lhes lixo a cabeça por eles serem 
competentes, percebes…? 

J.S. Já comigo… a coisa não é bem assim, mas 
também é a verdade é que as pessoas, por eu estar 
no topo da cadeia alimentar, também me dão um 
certo desconto… ‘ok, aquele gajo… ele tem lá tempo, 
coitado…’ na realidade eu administro muito mal o 
tempo. 

J.S. E isso faz de mim também um cromo… um tipo 
que é bom a safar-se, a desenrascar-se… não é bem 
no sentido do português típico, não é isso… porque há 
aqui também um cheiro a sangue nesta rapidez que me 
entusiasma, francamente… quanto pior, melhor, para 
mim… quanto mais desgraçado for o trabalho, menor 
for o tempo, parece que isso… 

J.S. É… é… o contrário de praticamente tudo aquilo 
que se passa com aquela equipa. Que tem… que 
alia aquilo que para mim é um fator de inveja muito 
grande 

J.S. Uma delas é uma incapacidade absoluta de 
programação… eu sou um tipo que gosta de gerir o 
improviso e o risco. Se me disserem que eu tenho que 
ter um projeto gráfico para amanhã, para uma revista, 
e ainda não comecei rigorosamente uma linha, eu 
aceito esse trabalho.  

J.S. tudo isto que eu estou a dizer é transversal. 
E portanto isto faz com que eu seja uma pessoa 
única, faz com que este funcionamento seja único… 
provavelmente terá algumas qualidades… eu diria 
que isso pode explicar a razão pela qual as pessoas, 
mesmo numa altura em que a crise não era tão 
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violenta, por aqui ficavam… por aqui se deixavam 
ficar, não é…? 

J.S. Tenho um horror à matemática, à aritmética, às 
contas e ao fisco que não é aconselhável a nenhum 
empresário…  

J.S. Portanto, tudo aquilo que eu faço, como gestor 
e empresário, é muito intermitente. E está refém das 
minhas qualidades e defeitos pessoais. Aí já não 
são geracionais, eu diria… são pessoais, únicos e 
intransmissíveis. Tenho uma memória miserável, que 
só me arranja problemas… tenho uma tendência para 
a procrastinação, não no trabalho em concreto, mas 
nas decisões e até, às vezes, a enfrentar as situações 
que implicam poderação e estudo mais, digamos… 
específico… maturado… portanto, tenho alguma 
dificuldade em me aplicar a estudar uma coisa em 
concreto ou no vazio para depois produzir uma 
decisão sobre isso. Tenho dificuldade com isso. E isso 
é uma coisa que eu trago desde a escola. 

J.S. Acho. Eu nunca quis ser isto. Eu era, como 
já te disse, um feliz diretor de arte. Estimado, 
estimável… de publicações periódicas… Mas o meu 
aventureirismo nato e os acasos fizeram… bem, é 
preciso ver que em 2001 eu teria… 42 anos… não, 43 
anos. Epá, é uma idade muito tardia para abrir um 
ateliê… convenhamos. Com 43 anos… já não podia 
ser mais… contrataram-me para uma revista, eu não 
podia fazê-la em casa. Bom… portanto, fui obrigado 
a abrir o ateliê. Mas eu não queria isto. Aliás, de tal 
maneira que há uns anos atrás eu literalmente fugi 
do ateliê para a Leya, onde era diretor de arte quase a 
tempo inteiro, deixando aqui o ateliê quase ao Deus 
dará… e, não há um dia em que eu não pense arranjar 
um emprego em qualquer lado… os empregos estão 
difíceis, como tu sabes, mas eu gostava de ter um 
emprego onde não tivesse que me chatear com tudo 
aquilo com que me chateio aqui. Porque, dentro das 
minhas limitações, eu sinto que preciso de trabalhar 
para me manter a funcionar. 
J.S. Sendo que, obviamente, eu já não me entendo 
com muitas das coisas que se passam à minha volta, 
até em termos do design. Isso é natural, estou a pagar 
a fatura da minha idade, também… e do desgaste 
disto e do modelo de negócio que eu tenho, que é um 
modelo jurássico. 

J.S. Instinto de sobrevivência, também. Instinto de 
sobrevivência… 

J.S. Mas eu gosto de ser… eu tenho um grande 
desgosto de não saber informática e, por exemplo, 

vídeo… edição de imagem. Gostaria imenso. Acho 
que me tornaria um pequeno realizador de filmes 
muito competente.  

J.S. Eu era o rei das fotocópias…Mas a verdade é 
que eu sou muito lento a aprender e entendo também 
que há um limite humano para um gajo aprender 
novos truques. Eu não cheguei ao fim da linha, mas 
obviamente ando lá perto. Até porque a certa altura 
aquilo também não faz sentido… é absurdo. 

J.S. Eu lá vou aprendendo, uns truquezitos, não 
é… Todas as semanas aprendo um diferente. Mas 
é muito lento. E estes gajos ali no ateliê fazem-no 
instantaneamente. E por tanto há também alguma 
relutância minha em me passar trabalhos que eu 
depois claramente não consigo acabar. Não vou 
conseguir fazer… bem. Quando não crio até prejuízos 
sobre aquilo… há este problema também com o qual 
eu lido mal. Mesmo assim considero-me, na minha 
idade, na minha geração, até sou um gajo bastante 
fluente informaticamente. 

J.S. até porque eu hoje tenho alguma dificuldade em 
pegar num livro e levá-lo até ao fim, não consigo… 

J.S. Cada vez eu trabalho menos, cada vez eu produzo 
menos e de facto, em termos da imagem gráfica, até 
pela evolução da equipa, em bom sentido e em bom 
ritmo, a minha qualidade enquanto artista gráfico é 
cada vez mais residual. No entanto, no cômputo geral, 
sou eu que sou creditado. 

J.S. Mas as respostas nunca são muito lineares. 
Uma das coisas que intrinca nisto é que eu não me 
chamo Henrique Cayatte… Chamo-me J.S., nome 
vulgaríssimo e muito desinteressante para um designer. 
Já me aconteceu estar num sítio e as pessoas dizerem 

‘ah, J.S. e tal, designer…’ e não haver um mínimo 
estremeção de pálpebras. Mas depois fala-se do Ateliê 
de Lisboa… ‘ah, J.S. do Ateliê de Lisboa…’ Se eu 
fosse um bocadinho mais mesquinho isto poderia 
preocupar-me seriamente, mas eu fico feliz com isso. 
De facto o ateliê, ou a soma das partes do ateliê, é 
mais importante do que eu, sem dúvida. 

J.S. Sim. No design editorial, e embora isso seja à 
primeira vista subtil, eu tenho uma imagem muito 
forte, de facto. A maneira como eu manipulo os 
conteúdos editoriais, nomeadamente o texto, eu diria 
que, assim à nossa escala, é única, e pode ser detetada 
por pessoas mais atentas com alguma facilidade, em 
publicações diferentes. Mas do ponto de vista gráfico 
isso não é nítido… 
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J.S. Ao nível criativo sou um fruto típico da minha 
época, não é?  

J.S. Da gestão e dos princípios, também. 

J.S. e diria que eu me vejo de facto como um 
empresário e um patrão extremamente atípico, com as 
vantagens e as qualidades e os defeitos que isso traz. 

J.S. esse é talvez o aspeto, talvez a diferença principal 
entre o meu funcionamento, que é fundamentalmente 
oral, enquanto que eles funcionam essencialmente por 
teclas. 

J.S. poderei não ser o patrão típico, o empresário 
típico, ou até um líder típico, mas obviamente que não 
me safo das marcas, digamos, da minha geração, da 
minha idade e portanto é com isso que eles têm que 
lidar e é com isso que eu tenho que lidar com eles. E 
portanto eu diria que eu acho que nós nos toleramos 
e nos respeitamos também, obviamente, sendo 
uma equipa que apesar de tudo é funcional, há uma 
situação de respeito e há uma tolerância que eu penso 
que advém do facto de eu ser um empresário amador, 
que eles reconhecem… e também de eu ter uma idade 
e uma postura completamente diferente da deles.  

J.S. mas eu diria que eles também não me veem como 
apenas um empresário, a entidade contratadora. Não 
me verão como um irmão mais velho, seguramente… 
tal como eu não os vejo como meus filhos porque eu 
também não os entendo facilmente… Hmm… 

J.S. rgh… sendo que eu sou também bastante mais 
histriónico do que eles, mais exuberante… o que tem 
sido, nas pessoas com quem trabalho nos últimos… 
desde que abriu o ateliê, uma constante… não sei se 
é uma espécie de opção sistemática minha, mas não 
é seguramente… mas, as pessoas que aqui trabalham 
são bastante sisudas, muito… 

L.A. Mesmo a avaliar o portefólio, lembro-me… 
quando vim cá e ele olha para o meu portefólio. Não 
era nada de mais, eu estava ainda a estudar… ele disse 
abertamente ‘sim, ok, isto é uma coisa de escola… 
não é nada de mais’. Não é nada de mais, não é nada 
de menos… tudo bem. Portanto, não houve assim 
uma pressão muito grande no início nessa fase de 
entrevista, mas quando começa o trabalho há essa 
pressão. 

L.A. E aí houve alguns atritos entre aquela forma 
dele ser… de ser um bocadinho… não é desbocado, 
mas agressivo. De resto, dizem que ele já está muito 

melhor… e a minha maneira de ser, que é , se calhar, 
ouvir três vezes, mas à quarta também já estou a 
responder. 

L.A. especialmente por haver uma espécie de 
conflito com a forma do J.S. ser e, de repente, com a 
forma como toda a gente aqui no ateliê é. Somos um 
bocadinho também contaminados pela maneira dele 
de ser e obedecemos também um bocadinho a essas 
regras.  

L.A. se calhar, tentamos comunicar e tentamos passar 
coisas pela palavra e pela… há uma mensagem a 
passar que, se calhar, não é uma mensagem só gráfica, 
só visual… e é se calhar…  

L.A. Sim. É um design quente. Também não é aquela 
coisa depurada, nórdica, super clean… acho que isso 
(design emocional) é uma coisa transversal a todas as 
pessoas aqui no ateliê, por exemplo. E se calhar vem 
do J.S., sim. 

L.A. Dos tempos do IPSILON, aquelas imagens que 
nós fazemos… IPSILON, MIL FOLHAS e tudo mais… 
acho que é por aí. 

L.A. Eu acho que com o tempo… acho que é 
impossível não antecipares o que estás a fazer em 
função da expectativa dele, também… se quisermos, 
ele é uma espécie de primeiro filtro em relação ao 
trabalho e o cliente. Ele é o primeiro filtro. Não é fazer 
em função daquilo que ele vai achar que está bem ou 
mal, mas acho que é impossível uma pessoa abstrair-
se disso. 

L.A. Acho que é essa a minha visão… e isso então 
do J.S. ser uma espécie de superior hierárquico, de 
mentor, o que quisermos chamar, tem também essa 
noção… de trabalhar para o bem comum. 

L.A. Eu acho que o J.S. tem imensos aspetos positivos. 
Consegue ter aquela frieza, em certos momentos, de cabeça, 
de avaliar as coisas… não te deixa… ia dizer raramente, 
mas acho que nunca te deixa mesmo… pedes-lhe opinião 
sobre qualquer coisa e ele não te diz ‘não gosto. Refaz’… 
ele diz-te porque é que não gosta. E daí, consegues criar 
um diálogo e consegues perceber o que é que está mal 
ali, e consegues perceber se ali se aproveita alguma coisa 
ou se é para matar tudo. Nós chegamos a uma espécie de 
conclusão conjunta. E eu acho isso super positivo. Acho 
que isso uma característica mesmo muito positiva… 

L.A. Se quisermos, isso também é uma mais-valia do 
J.S. Atribuir o trabalho certo à pessoa certa permite 
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ter resultados melhores e permite que toda a gente 
responda melhor ao exercício. 

L.A. Sim. sim. 

L.A. Isso foi outra coisa que evoluiu e acho que 
evoluiu também em função daquilo que eu dizia há 
bocado da confiança que o J.S. deposita nas pessoas. 

L.A. Para o bem e para o mal, a conversa costumava 
terminar com um esboço do J.S. com a solução. 

L.A. Há sempre uma discussão a seguir, quer seja com 
o J.S., em relação àquilo que nós fizemos, ou com o 
cliente já depois do J.S. ter validado, se quisermos… 
assim que aquilo lhe parecer bem. 

L.A. Se eu quiser ser mauzinho, posso dizer que é ele 
a ser mauzinho com as pessoas, mas também posso 
ver do outro prisma, mais racional, mais afastado, 
que é ‘não, ele está a tentar tirar o melhor daquelas 
pessoas’… portanto, o facto de as tratar de forma 
diferente… e aqui diferente não é melhor nem pior, é 
diferente… tira o melhor delas. O J.S. se calhar não 
levanta a voz para a S.P., não levanta a voz para a 
E.G… mas levanta a voz para mim. Se calhar também 
é sinal que sabe que eu aguento isso… (risos)… ou 
que… 

L.A. Por exemplo… se calhar não… (risos)… mas… 
sim… pronto, ele percebe quais é que são os meus 
limites… portanto, isso também, de certa forma, é 
uma vantagem… ele conseguir fazer uma leitura da 
pessoa… 

L.A. Visto agora, vejo que é uma maneira de ser… não 
é tanto uma coisa pessoal, não é defeito, é o feitio… não 
é tanto uma coisa pessoal contra mim, é uma maneira 
dele, de ser… de resto, há histórias de que ele era bem 
pior, portanto… (risos)… histórias dele nas redações e 
tudo mais… é uma maneira dele, de ser. 

L.A. Se eu me esforçar para fazer qualquer coisa disso 
também o J.S. não me diz que não. Estamos sempre 
muito focados no resultado. Não no… quer dizer, o 
processo também interessa, como é óbvio mas é mais 
o resultado.  

L.A. em relação a este ateliê, por exemplo, nós 
vemos o J.S. a dar uma palestra e aquilo parece tudo 
fantástico. Vemos o J.S. no contexto do ateliê e é outra 
pessoa. Vemos o J.S. a falar com a filha e ele é outra 
pessoa. Vemos o J.S. a falar com a Alice, a esposa, e é 
outra pessoa… todos temos estas múltiplas dimensões 

que eu suspeito… ninguém consegue… mesmo a nível 
pessoal. 

L.A. o J.S., pela idade que tem, e eu percebo isso… 
pela experiência que tem… tem sempre uma visão da 
next big thing… ‘É o quê? São os sites, são os vídeos, 
é o quê? O que é que vamos fazer agora? Já estou há 
não sei quantos anos a fazer coisas em papel e isto 
já cansa… é uma seca. O que é que vamos fazer a 
seguir? Há tantas pessoas a fazer design interativo… 
o que quer que seja. Porque é que nós não fazemos 
isso’? 

L.A. mas, num lado um bocadinho utópico… o que é 
importante é pensar, é as pessoas que tens à tua volta, 
é chegares a uma solução em função dessas pessoas… 
e nessa questão, acho que o J.S. é transversal… quanto 
mais não seja neste filtro… nesta espécie de barreira 
que cada um tem de ultrapassar… uma espécie de 
cunho, de selo de qualidade. Se tu fizeres uma coisa e 
o J.S. disser que lhe parece bem… é uma espécie de 
confiança que tu ganhas… ‘deve estar mesmo bem… 
vamos passar ao projeto seguinte’… 

L.A. Sim, de certa forma. Se não for uma confiança 
total, podemos discutir. Já houve esses casos, várias 
vezes… ‘eu não concordo completamente com o que 
tu dizes, vamos discutir isto’… podemos chegar à 
conclusão que quem ganha é ele porque eu digo ‘eu 
não concordo contigo, mas dou-te o benefício da 
dúvida porque tu és quem és’… isto, para ele, pode 
não ser muito lisonjeiro, mas… mas em última análise, 
acho que… 

L.A. Ele não acha… já falámos sobre isto. 

L.A. Mais ou menos… ele acha que o estamos a 
ofender. O argumento dele é ‘eu quero o melhor para 
vocês, eu quero que vocês sejam autónomos, eu quero 
que vocês resolvam tudo. Portanto, o facto de eu estar 
aqui a dar um filtro de qualidade… isto não devia 
valer assim tanto’… e quando eu uso esse argumento 
de ‘mas és tu que me estás a dizer isto, vou acreditar 
em ti’… para ele… eu também percebo esse lado dele. 
Ele continua a ser humano. 

L.A. Sem dúvida. O lado colecionista e o lado de 
biblioteca visual que ele tem, das coisas. E se calhar é 
aí, também, que eu acabo por dar tanto valor também 
à opinião dele. Ele já viu tanta coisa, e consegue citar 
tanta coisa que já viu… se ele está a ver uma coisa que 
eu fiz e que ele ainda não tinha visto antes… é porque 
isto tem valor. É mais um dado para eu dar valor 
àquilo que ele diz. 
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L.A. Exatamente. Era aquilo que eu dizia há bocado 
sobre ele sentir-se ofendido quando nós dizemos que 
ele tem um selo de qualidade e que esse selo tem 
qualidade… tem um valor real. Ele quer é que nós 
sejamos independentes. 

L.A. apoiei-a porque estava na mesma sala do que 
ela… partilhava aquele espaço e via as angústias 
dela… ela, se tivesse sido apoiada, neste caso pelo 
J.S., que era a pessoa que estava com aquele trabalho, 
aquele projeto… aquilo tinha corrido de outra 
maneira… tinha corrido melhor, tinha sido outro 
resultado… 

L.A. Sim. Também, sim. Ele próprio assume isso. 

R.M. É uma pessoa sempre muito à vontade, e com o 
tempo sinto-me muito mais à vontade com ele. 

R.M. Não sei se às vezes até posso abusar em 
determinadas respostas, ou… porque ele próprio é 
uma pessoa que está muito à vontade… ele é uma 
das pessoas que está mais à vontade no ateliê. Mais 
desinibida… 

R.M. Sim, de certa forma. E as coisas já serem 
aprovadas por ele isso já é um passo em frente. 

R.M. claro que o J.S., agora acho que foi mais uma 
simpatia dele… mas na altura a LEVINA deu-lhe o 
portfolio e depois, ele deve ter ficado a ver, eu estava a 
discutir com ela as coisas… e ele entregou à LEVINA 
e disse-lhe assim (num tom grave, a imitar o J.S.): 

‘parece-me muito bem.’ (risos)Sem mais comentários! 
Pronto… e isso marcou-me. Na altura fiquei 

‘ououuuuu…’ e agora vejo ‘yah, ok…’ (risos). Era só 
para me fazer… quer dizer, não sei… 

R.M. Mas pronto… na altura teve um enorme impacto 
e hoje vejo quando vai lá alguém… já o conheço 
melhor…  

R.M. Epá… se formos, por exemplo, falar dos 
trabalhos do R.B… ou da E.G… tu consegues notar 
ali… principalmente no R.B… mesmo que com uma 
supervisão do J.S., tu vês que aquilo é do R.B. 

R.M. sinto que os trabalhos passam pelos olhos do J.S. e 
ele tem sempre uma opinião crítica mais ou menos positiva 
sobre isso… e eles moldam-se consoante a opinião dele, 
mas acho que acaba por ser… nem todos… percebes? 
Imagina que ele queria uma coisa completamente atípica 
e não tem nada do J.S., mas ele acha que aquilo resulta, já 
não é uma coisa à imagem do J.S.

R.M. Estava a tentar lembrar-me de alguma coisa 
concreta, que não refletisse de certa forma a identidade 
dele… (pausa longa…) não te sei dizer bem se tudo o 
que sai dali reflete… sei lá, em termos de revistas acho 
que todas refletem, muito. Hmm… aquilo que o J.S. faz. 
Mesmo feitas comigo… ou por mim… por exemplo, 
a [Revista]. Foi feita por mim, mas foi o J.S. que a 
criou. É tudo muito na base daquilo que ele já tinha 
desenhado, portanto… não… 

R.M. Passa sempre por… falando mais em termos 
pessoais, passa sempre pela identidade do J.S., por 
assim dizer. 

R.M. Eu acho que te vais adaptando, porque também 
admiras a imagem do outro. E então… queres fazer… 
não é imitar, mas… queres fazer bem, diferente, mas 
com o mesmo caráter. Acho que é um bocado isso. 
Sem que percas também… ou seja, sem que estejas 
a encarnar outra personagem. Continuas a fazer 
aquilo que achas que resulta, adaptado também a uma 
imagem que para a outra pessoa resulta. 

R.M. mas o J.S… epá, se ele achar que a coisa está 
totalmente mal e é um fracasso ele é bruto e diz as 
coisas sem problema nenhum. Mas também ao mesmo 
tempo também as diz a gozar e a brincar. Há alturas 
em que isso também te afeta mais. 

R.M. Workaholic… (risos) Estou a brincar. Não… isto 
é porque o J.S. é workaholic, mas isso ele sabe… 

R.M. Epá… (risos)… eu acho o J.S. um grande líder 
de ateliê, apesar de achar… ok, ele é um exagerado 
em termos de trabalho, não é exemplo porque senão 
ninguém dormia aqui… (risos)… 

R.M. eu acho que ao J.S. falta-lhe tempo, para se 
conseguir dedicar mais… a nós, também 

R.M. Não, sei lá… eu acho que o J.S. tem uma 
grande capacidade… ele pensa muito bem nas coisas. 
Depois a coisa até pode nem resultar muito bem, 
graficamente… o que é raro… também sou suspeita, 
porque o admiro. Mas acho que ele pensa super bem 
nas coisas. Sei lá… mesmo quando vamos a reuniões, 
ou quando estamos na discussão de alguma coisa, 
vemos que ele já está a leste porque está a pensar… 
até está a pensar nisso, mas está a pensar numa coisa 
relacionada com isso e dali já vai sair alguma ideia… 
e parece que a cabeça dele não para, nesse sentido. 
O problema é às vezes quando tu não consegues 
acompanhar a coisa… 
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R.M. enquanto chefe, por assim dizer, acho que o 
J.S. tem mesmo muitas qualidades… apesar de ser 
um aluado e isso às vezes é um problema… epá, não 
confiar no J.S. quando ele diz que um documento 
tem as imagens todas em CMYK e a 300 dpi… não! 
(Risos) Já me lixei com isso… já aprendi… até que o 
R.B. me disse uma vez: ‘não confies no que o J.S. diz 

‘… E aí eu agora verifico sempre tudo, da primeira à 
última… (risos)… mas isso é porque é mesmo o J.S…  

R.M. no outro dia chegou ao pé do Joel a perguntar 
como é que se zipavamumas imagens. ‘Tenho muitos 
ficheiros, como é que eu os zipo?’ E o Joel: ‘selecionas 
tudo e compress’. (J.S.) ‘ah é? Então e aquela caixinha 
verde que eles às vezes têm ali…’? E depois ele é… há 
montes de coisas… o que é básico, parece que ele às 
vezes não sabe. E as coisas que são mais difíceis de 
saber e de fazer, ele sabe-as… e é isso que às vezes 
surpreende, percebes? 

R.M. Sim, exato. Não… mas tecnicamente há coisas 
que ele sabe muito bem fazer. Há outras que não… ou 
fica super espantado, tipo… ‘hey, como é que fizeste 
isso…?’… e depois tu pensas ‘hey, como é que tu 
pensas nisto e isso resulta tão bem e isto não fazes?!’ 
tipo… coisas básicas… muito simples, para ele parece 
que são mais complicadas. 

R.M. Epá, e depois… é o preciosismo daquilo… 
as pequenas coleções que o J.S. vai fazendo de 
determinadas coisas… 

R.B. o J.S. é uma espécie de mestre, ou mentor, a 
quem eu posso recorrer sempre que… ou a quem devo 
recorrer sempre que o consiga solicitar. 

R.B. terei sempre com ele essa relação de mentor, de 
mestre, quase como se fosse uma segunda faculdade, 
ali dentro… um segundo curso. 

R.B. Sim. Eu já tinha essa… fiquei com essa 
sensação, não percebendo nada do que era o mercado, 
do emprego, nada… hoje tenho essa consciência 
completamente óbvia. E, portanto, a minha relação 
com o J.S. será sempre dependente desta ideia de que 
é um tipo que me deu esta oportunidade fantástica. 
Cujo trabalho eu gosto imenso e reconheço… 

R.B. o J.S. tem aquele lado, que eu também já 
reconheci noutras alturas, que é: se ele reconhece 
algum tipo de qualidades ou… adivinha, ou o que lhe 
quiseres chamar, dá essa oportunidade. E também não 
é de pensar muito… ‘já que gostei do teu trabalho, vou 
ver mais cinco ou seis e depois falamos… ou depois 

voltas cá e voltamos a conversar’… e foi até assim 
relativamente rápido… hoje, então, ainda mais eu 
tenho noção que isso foi muito rápido. 

R.B. tem essa relação de aprendizagem, no fundo. 
Tenho muito a noção de que ele me deu aquela 
oportunidade ali… 

R.B. Sim, sim… até nem era do trabalho do ateliê, em 
si. O ateliê era bastante recente… mas o trabalho do 
J.S., sim… ele tinha ido à Faculdade de Belas-Artes… 
eu já tinha visto uma conferência com ele no Café 
Design, algures ali na zona centro… tinha colecionado, 
por acaso, a Lx Metrópole, sem saber quem é que 
a fazia… na altura não tinha provavelmente a 
curiosidade pela ficha técnica que tenho agora… vim 
a saber mais tarde que era feito… foi o primeiro 
trabalho do ateliê… e pronto, depois tinha a ideia do 
trabalho do J.S. daquilo que normalmente as pessoas 
mais conheciam, que era o IPSILON e os suplementos 
do PUBLICO.  

R.B. Exatamente… até poderia achar que, nos outros 
lados, era mais ou menos idêntico… o J.S. era um tipo 
bastante ativo… era sempre muito engraçado todos os 
dias. 

R.B. até por toda a dimensão do J.S. que, de alguma 
forma, se sobrepunha à própria… a figura do J.S. 
também se sobrepunha um bocado ao ateliê 

R.B. Durante algum tempo, tudo aquilo que saía do 
Ateliê de Lisboa era feito pelo J.S… depois tinha que 
vir o J.S. dizer ‘epá, calma’…  

R.B. Sim, até de coisas que ele já contou… até por 
uma questão prática, óbvia, de que ele seria sempre 
incapaz de fazer o volume de coisas… porque essa 
normalmente era a lógica… ou são agências de 
publicidade e tu percebes que é uma assinatura 
coletiva, tu ali achas que aquilo é um modelo 
de ateliê autoral… onde há um tipo e depois há 
eventualmente uma ou duas pessoas a ajudar… de 
repente, as pessoas perceberam que há aqui um 
intermédio onde é possível… não sendo… não 
estar a fazer chouriços, mas também não sendo um 
ateliê de pequena escala. E isso para o J.S. nunca 
foi um problema. As pessoas são relativamente 
livres de desenvolver a sua… as suas linguagens e 
ele depois tratará de aproveitar essas linhas para 
um… essa foi uma altura, por exemplo, em que nos 
chamavam ‘o Ateliê de Lisboa’… até dito de alguma 
forma simpática… opá, e depois… o J.S. sempre nos 
incutiu muito isso, é extradisponível… essa simpatia 
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até com os clientes e com tudo, com o próprio 
serviço. Eu acho que nós acabámos por refletir quase 
inconscientemente. Estamos sempre disponíveis, seja 
para alterar, para discutir, para fazer, para estar mais 
um bocado… para fazer de outra forma… eu acho 
que isso nos preparou muito bem para esta altura 
mais agressiva da crise, onde as coisas são mais… 

R.B. Sim, o J.S. aliás é relativamente desprendido em 
relação… até nas coisas do negócio, dos preços… é 
tudo muito aberto e sempre esteve muito… por essa 
razão, sempre muito preparado para mudanças, para 
tudo… respondendo à pergunta, de forma sintética, 

R.B. o J.S., obviamente, tem um lado autoral, que eu 
reconheço, que muitas outras pessoas reconhecerão, 
mas que é um lado mais invisível. Não é gráfico. Há 
certo tipo de soluções gráficas que ele utiliza, ou de 
recursos gráficos que lhe são naturais, mas há um 
lado… uma forma de entender o texto… a imagem, e 
tudo isso… que pode estar ao serviço dos grafismos 
que tu quiseres elencar. Portanto, ele não está tão 
preocupado com a forma, mas com o como… com 
essa compreensão do texto. É mais fácil, desse ponto 
de vista, tu teres essa marca, e depois isso ganhar os 
revestimentos gráficos que nós… nos últimos anos nós 
vamos percorrendo várias correntes sem que isso seja 
um problema… 

R.B. o J.S. gosta de dar as oportunidades a uma malta 
mais nova, porque a questão do impor não se coloca. 
Tu vais compreender aquilo que se passa ali e depois 
vais construir alguma coisa em cima disso. Não 
trazes já, de alguma forma, uma bagagem mais ou 
menos condicionada ou construída que depois, se não 
encaixar, é um problema, teres de impor… quando 
falamos em impor, já é um problema…
 
R.B. Embora ali num contexto muito particular… 
acho que trabalha ali somos todos uns sortudos… 
porque a formação que, de alguma forma, o J.S. teve, 
é muito específica. Não haverá assim tanta gente, 
depois, capaz de a transmitir… 

R.B. Cada vez menos. O trabalho que ele já teve nos 
jornais… isso em ateliês ou agências isso não levanta… 
estás demasiado condicionado pela relação entre 
cliente e agência… 

R.B. o J.S., nos jornais, envolvia um trabalho de 
equipa. Tinha ele próprio que se… ganhar… de 
alguma forma, para a visão dele se impor, ele tinha 
que ganhar esse espaço, conquistar esses espaço 
à restante equipa… não ao cliente. É uma coisa 

completamente diferente. É um trabalho que se vai 
construindo. Se for uma coisa semanal, todas as 
semanas tu tens oportunidade de ir melhorando, que 
é outra das tendências do J.S. As coisas para ele são 
sempre um work in progress… porque, de uma forma, 
a orientação dele é essa. 

R.B. Sim, por exemplo, sim… e , portanto, acho 
que todos eles terão a mesma noção de que o J.S. 
é um extraordinário naquilo que faz e portanto… 
aprenderão sempre com ele. 

R.B. Sim, provavelmente. Até insconsciemente… por 
exemplo, a própria… normalmente diz isto mais do 
que nós achamos dele, mas… a incapacidade dele 
de se organizar. Podia-te dizer ‘olha, o líder tem que 
ser o mais organizado de todos nós… sim, mas… 
mesmo assim não nos temos dado mal, portanto, se 
calhar também não precisamos disso. E se calhar 
um líder organizado então já não podia ser o J.S., 
porque a questão do instinto às vezes também podia 
perder-se. Acho que não lhe falta nada que seja 
extraordinariamente fulcral que prejudique tudo. Não 
lhe faltando isso, todas as falhas que possam haver 
vão sendo mais ou menos resolvidas. E aí também 
a nossa inexperiência noutros contextos também 
nos ajuda a nós, porque não somos de alguma forma 
capazes de as elencar.  

R.B. Há uma fronteira muito ténue… tu, ao dares 
uma opinião, há aqui uma fronteira de coisas. Dás 
uma opinião, condicionas quem a recebe… dás um 
apoio, não dás nada… há aqui um campo onde tu 
condicionas demasiado e retiras essa possibilidade 
de alguém sair de lá com uma solução interessante… 
é provavelmente a maior dificuldade. Não deves 
condicionar demasiado, porque de alguma forma a 
pessoa não pode perder a sua autonomia criativa. Se 
a perder, és tu que vais resolver o trabalho… neste 
caso, o J.S. Acho que ele tem muito a noção disso. 
Normalmente, até por excesso, deixa correr, e depois 
no fim, se for preciso, faz-se uma pirueta e volta-se ao 
início ou refaz-se tudo… 

R.B. E o próprio J.S., por variadíssimas razões e vezes, 
já mostrou que é capaz de… se alguém faz uma coisa 
que não é de todo aquilo que ele estava à espera, mas 
ele é capaz de reconhecer a mais-valia daquilo e… e 
vamos para a frente. 

R.B. Desse ponto de vista, até a ausência… o 
J.S… o tal ADN do ateliê, essa compreensão do 
texto, essa forma de entender o conteúdo, o J.S. está 
naturalmente disponível para aceitar diferentes 
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soluções gráficas, por exemplo. Ele podia estar, por 
uma questão de gosto, ou mania, ou de hábito, podia 
estar a rejeitar sistematicamente determinada linha, 
ou forma de fazer e ele é totalmente aberto a isso. 
Tomara ele que tivéssemos todos registos… não digo 
todos muito diferentes, se não era uma salada, mas… 
que as pessoas pudessem desenvolver linguagens 
diferentes. Ele nunca veria isso como um problema, 
acho eu. 

R.B. Até… ele tem essa perspetiva. As pessoas farão 
melhor trabalho se se sentirem melhores… se se 
sentirem melhor, envolvem a sua autoestima pela 
autoria… ele não tem nenhuma tendência para… para 
reunir essa autoria toda e essa assinatura na tua pessoa 
porque isso… quer dizer, de alguma forma… acaba 
por esmorecer um bocado o ânimo geral…  

R.B. Exatamente… é tu admitires que… o J.S. […] 
só contrata miúdos… o quê? Ele vai contratar e 
depois vai estar por baixo… ‘ninguém envia uma 
arte final sem passar por mim’? […] Tu sabes que o 
filtro aumentou. Amplias, tens possibilidades de fazer 
outras coisas. Aquela lógica de revista que o J.S. tem… 

‘a próxima semana sai melhor… a próxima semana sai 
melhor’… essa fronteira de que ‘olha, este é o objeto 
e ficou para a história… já não tens um segundo 
para melhorar’… é a tal que ele, provavelmente, lida 
pior, porque para ele há sempre… qualquer altura 
é a melhor altura para melhorar o trabalho. Mas há 
trabalhos que não têm esse segundo momento… 

R.B. obviamente o J.S. esperará, da pessoa a quem 
encarrega o trabalho, uma boa resposta, um bom 
ponto de partida, o que lhe quiseres chamar. E em 
função da qualidade, ou também desse impulso que 
um de nós dará, também se medirá o tal apoio. 

R.B. O próprio J.S., quando entra na sala, quebra um 
bocado essa rotina. 

R.B. O J.S. está sempre… até porque ele é 
naturalmente adepto de tecnologia e de coisas, está 
sempre aberto a isso. 

R.B. É, completamente… 

R.B. Mas isso é outra coisa… tu quereres… 
conseguires ou não utilizar… o J.S., por natureza… 

R.B. É. A fazer força para que se adotem novas 
formas. Depois podes não te adaptares a elas, mas 
também se não testares ou fizeres essa decisão 
inicial nunca saberás. E ele também se adaptará mais 

facilmente se todos nós nos adaptarmos. Desse ponto 
de vista, ele pode até ter mais uma razão para que isto 
esteja a funcionar para que ele possa ir melhorando… 
ele começa a trabalhar com o indesign depois de dizer 
muito mal daquilo e depois de nós todos trabalharmos. 
Isto é assim um bocadinho… até aí trabalhávamos 
todos no Quark porque ele também trabalhava no 
Quark… é um exemplo um bocado absurdo, mas… é 
representativo. 

R.B. As duas coisas. Como também envolve 
aquisições e compras… e dinheiro, parte um bocado 
do J.S. Não nos passa a nós… quer dizer, quando é 
preciso um computador, alguém se queixa… não 
passa logo por nós sugerirmos. E também nunca 
nos faltou nada, nunca houve essa necessidade… 

‘precisávamos aqui do wifi e não temos’… 

R.B. O J.S. sempre fez imenso… criou imensa 
expectativa em relação ao iPad… muito provavelmente 
muito antes de criar algum tipo de dependência com ele. 
Depois disso, se olhar para trás, hoje… dá-me imenso 
jeito e, lá está… conteúdo que eu veja cedo, lá dentro… 
que me é indispensável, por exemplo… 

R.B. O J.S. pressiona mesmo bastante… se calhar já 
te contei, mas o J.S. tem um episódio por causa de um 
computador… aquele, o blue(?)… quando o Steve Jobs 
se lançou com o NEXT… ele gastava dinheiro naquilo 
porque tem aquele trauma de ficar para trás… este 
iPhone que eu tenho foi o J.S. que comprou para ele, 
naquela febre de comprar o iPhone e depois… não se 
conseguiu adaptar porque era pequeno e não sei quê. 
Estava dentro da caixa e eu ‘mas tu não usas isto?!’… 
e ele pegou na caixa e disse ‘toma, usa-o tu’.  

R.B. O J.S. é bastante mais novo do que muita gente 
com muito menos idade do que ele 
R.B. o J.S. vai lidando com esta…até este gosto que 
ele tem de trabalhar com gente mais nova é, para ele 
próprio… 

R.B. o J.S. adora chegar às apresentações que faz, 
chega lá, e liga aquilo imediatamente… ele está 
sempre a dizer isto.  

R.B. o J.S. é um tipo muito emotivo. Se está mal 
disposto, está mal disposto. Se for preciso mandar 
com o telefone… eu já assisti no ateliê… se for preciso 
mandar com o telefone em direção à parede, manda 

R.B. tendência que ele tem para continuar a trabalhar… 

R.B. O J.S. tem a perfeita noção de que a soma daquilo 
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tudo será tanto melhor quanto melhor forem as partes 
que lá estiverem. Não há uma liderança opressiva ou 
repressora sobre determinados tipos de coisas, que é o 
mais comum nas direções criativas que há por aí. 

R.B. E portanto… ainda que aquilo seja uma 
assinatura completamente coletiva, e eu sou o 
primeiro a dizê-lo, sou o primeiro a reconhecê-lo, o 
J.S. sentir-se-á tão mais feliz quanto mais capazes e 
felizes forem os seus designers.
 
R.B. a história do que o J.S. viu mas não viu é fruto 
disto… não é… à parte de uma qualidade ou tendência 
que ele tem para cheirar alguma coisa que esteja bem 
e para o descansar e ‘agora faz tu’ 

S.V. o que eu sinto é que é uma pessoa que sabe 
ouvir… Em determinadas situações. Há alturas que 
não… não acontece. Mas é uma pessoa que sabe ouvir 
e sabe perceber que falhou, ou que errou, e tenta numa 
próxima vez corrigir. Para além disso, é… é bastante 
humano. Isso são tudo… elementos que eu gosto nele… 
ou seja, gosto. Gosto dele como pessoa e isso facilita.  

S.V. Se olhares para determinados trabalhos, tu vês 
que é dele… É o resultado do gosto dele e da forma de 
estar na vida, também… Ele gosta do lado espetacular, 
mas tem momentos de sobriedade… e ele consegue 
complementar isso muito bem… 

S.V. São uns tapumes à volta da Estátua de D. José e… 
e conta a História toda… a razão por que foi feita a 
estátua e… os materiais que foram utilizados, a forma 
como a Estátua foi trazida de Santa Apolónia para 
o Terreiro do Paço, portanto toda a parte histórica. 
E ali… mal tu chegas… e vês a parte da frente, 
quando vens da Rua Augusta, vês um BROUUUM 
enorme… (risos) Isso… no fundo… é J.S. Depois há 
o lado histórico, que ele preza muito, e que também 
é J.S… Portanto… toda a informação que lá está é 
uma informação credível, que foi o resultado de uma 
pesquisa… Tem muita atenção com a parte da escrita, 
a parte da tradução… Portanto… Ele depois vai a 
pormenores que esta dualidade… acaba por fazer com 
que o resultado fique muito bom, não é? Uma coisa 
é… imagina… se tu tens uma parte histórica sobre 
a questão da Estátua… e pode ser monótona… pode 
ser uma informação que tu acabas por… lês, mas nem 
sequer… desinteressante. O complementar dessas 
duas partes, ele sabe fazer muito bem. E na [Revista] 
isso também acontece. Acho que há ali dois lados: o 
lado da informação e o outro lado da espetacularidade 
das imagens, que te mostra…  

S.V. há alturas em que ele está muito mais 
comunicativo com a equipa e com sede em que isso 
aconteça, e há outros momentos em que acaba por 
fazer o trabalho que tem nas mãos e acaba por não se 
preocupar muito com isso… E nisso eu sinto o J.S… 
Há semanas que está cheio de vontade… (risos)… de 
mudar o mundo, e outras vezes em que sinto que ele 
está muito mais introspetivo e se isola… E faz os posts 
do Almanaque, e está ali de volta dos livros… 

S.V. … o que acontece em relação ao J.S. é que ele 
tem um carisma muito grande… nisso ele está em 
vantagem. É uma pessoa carismática… as pessoas 
gostam de ouvir… tem um lado humano… Por outro 
lado, há ali lados de dispersão que não… não são bons 
para o negócio. Ele funciona muito por gostos… Ou 
gosta, ou não gosta. Quando não gosta o trabalho 
corre mal… porque ele não liga aos pormenores, não 
quer saber… e isso é uma desvantagem dele.  

S.V. O que eu sinto é que este ateliê, se não tiver cá 
o J.S… É um ateliê de autor… Se eventualmente 
acontecer alguma coisa ao J.S. que o impeça de estar 
aqui, sinto que… é uma empresa que se dissolve. 
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A.B. Bom, a relação com… com… com o J.B., evoluiu 
bastante o longo dos anos… 

A.B. Ao longo dos anos… E aprende-se muito essa 
perceção, portanto… eu sinto que evoluí muito nessa 
perceção, muitas das vezes não em conversas de 
trabalho mas em conversas sobre assuntos da realidade… 
atualidade… uma exposição, um concerto, disto e 
daquilo… em que vais ficando com uma ideia do que 
é que o J.B. valoriza, do que é que o J.B. pretende 
ter, ser, alcançar, etc… E dessa amálgama de ideias, é 
quase uma miríade … de… de… de perspetivas, vai-
se construindo um bocadinho uma ideia e essa é a 
altura em que começa a haver uma base, uma esfera de 
entendimento 

A.B. Ok… é por aqui, a ideia é esta, não não há um estilo, 
não há uma receita, não há uma fórmula. Mas há modos 
corretos, modos apetecíveis, há modos desejáveis e há 
outras abordagens que não interessam… porque… são 
efémeras, porque são parecidas com não sei o quê… e 
isso foram coisas que eu me fui apercebendo… lá está… 
não por projetos propriamente ditos, mas por estar no 
mesmo espaço que o J.B., em conversas em que no fundo 
as pessoas se vão conhecendo. No fundo, fui conhecendo 
o J.B… 

A.B. Como uma pessoa, não só como um designer, ou 
seja, como um consumidor também, como um crítico… 

A.B. Ah, sim. Muito. Muito. É uma relação que se 
vai apurando, que se vai conquistando… É preciso 
conquistar também, não é? É um bocado como os 
professores… lembro-me de ter professores em áreas 
em que eu não liguei muito àquilo… em cadeiras que 
eu só lá ia à última da hora só para fazer que fazia 
aquilo para passar com 12… e os professores também 
ficam assim um bocado ‘naquela’, não é? Agora, 
quando tu investes e vais lá… chateias, picas… fazes 
trabalhos melhores, sentes que há um feedback muito 
mais interessado e o J.B. é um bocado isso, Constrói-
se. É uma coisa dos dois lados. 

A.M. eu acho que é uma relação sui generis… é 
capaz de ser das… das dimensões da empresa menos 
pleaneada a priori. 

A.M. Eu e o J.B. cruzamo-nos um bocado por acaso, 
e é daquelas coisas que funciona… começámos a 
funcionar bem e a priori…é curioso porque a priori, 
se tu me descrevesses o J.B. e, provavelmente, vice-
versa… e me perguntasses se este é o tipo de perfil 
de pessoa com quem tu estarias frequentemente, 
provavelmente eu estranharia… não que eu não me 

reveja, ou que haja alguma coisa na personalidade 
do J.B. que eu não goste, não é nada disso… mas é 
um percurso tão diferente… de facto, há aqui uma 
química de trabalho que provavelmente tem a ver 
como muitas outras coisas de relações humanas, em 
que as coisas não são propriamente… epá, as coisas 
funcionam. Há ali um entendimento… e acho que há 
aqui um respeito mútuo, que depois foi clarificado 
em termos de fronteiras, mas… quer dizer, há 
questões… há regras no fundo que estão… que já 
estão implementadas e testadas ao longo dos anos… 

A.M. Essa relação com o J.B., no fundo é uma 
relação muito pouco formalizada em termos de 
regras, ou de procedimentos… existem algumas 
normas que quase que estão implícitas… 

A.M. é uma relação às vezes tensa, porque… eu acho 
que também tem a ver com a natureza da atividade 

A.M. mas é uma relação que funciona, que tem 
momentos de tensão… mas que eu acho que é uma 
tensão necessária numa empresa. Porque essa… esse 
constante… discussão e validação de opções é que 
faz com que o caminho se vá fazendo. Eu não tenho 
dúvidas nenhumas de que, se eu não tivesse esse 
peso do J.B… o J.B. muitas vezes, mais do que um 
diretor criativo… ele é um diretor criativo… mas eu 
muitas vezes descrevo-o como um controlador de 
qualidade… ou seja, aquilo que os ingleses chamam 
de beacon, um farol… muitas vezes o J.B. tem ali uma 
função fundamental na empresa, que é garantir… é 
muito fácil, porque eu estou muito exposto ao dia a 
dia… à pressão do cliente, às exigências de prazos, 
etc… e é muito fácil, perante essa pressão diária e 
esse desgaste, começar a facilitar. Facilitar no sentido 
negativo de… enfim, ser pouco exigente com o nosso 
trabalho… embora eu tente não o fazer, mas acontece. 
A pressão pode ir nesse sentido. E o J.B. consegue 
manter ali uma exigência de qualidade mas tendo 
em consideração que não podemos viver num castelo 
isolado do mercado. E essa tensão é muito útil para a 
empresa. Mas é uma relação curiosa. Eu acho que essa 
relação é das coisas mais importantes da empresa. 

A.M. Eu acho que estou demasiado no meio disso 
para estar a qualificar essa coisa… acho que esse é 
o tipo de análise que alguém de fora… claramente 
temos questões, temos traços de personalidade muito 
divergentes, nalgumas coisas… mas que eu acho que 
são muito importantes nalgumas coisas… por outro 
lado, acho que temos uma partilha de alguma coisa que 
são fundamentais, e são essenciais… aos dois, dar um 
enorme gozo fazer… acho que esse é um dos segredos 

Relações com o Líder
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porque isto funciona bem. É o gozo de desenvolver 
projetos… de partir de um plano de intenções, de 
executar e de obter resultados… e isso por exemplo, eu 
acho que partilhamos isso. Quer um, quer o outro, retira 
uma grande satisfação disso. Mas depois há uma série 
de outras coisas… desde formas de estar na vida, etc, 
em que somos muito diferentes. Mas não diferentes no 
ponto de antagónico. Não há aqui nenhum antagonismo 
de eu não me rever de todo nele ou vice-versa… 

A.M. à medida que as coisas foram evoluindo, quer 
em termos de maturidade quer em termos também 
de outras questões sociais individuais, obviamente 
que esse espaço foi sendo menor e a relação se foi 
alterando… mantém-se entusiasmo, quer dizer… é por 
fases. 

A.M. Há muitos processos que ele também lidera, em 
que ele intencionalmente não me envolve… ou, por 
outra… não é não me envolve no sentido de me desligar, 
mas é que… nós protegemo-nos um bocado um ao outro. 
Isso é muito importante. 

A.M. Varia muito. Quer dizer… mais uma vez, há 
aqui uma dimensão de empatia entre as pessoas, que é 
fundamental 

A.M. Eu não interfiro muito na relação entre o diretor 
criativo e os designers e, quando interfiro, é, lá está, 
na mais uma vez, na dimensão de criar as condições 
para que as pessoas e a equipa produzam os melhores 
resultados… 

A.M. muitas vezes, em que se chega a uma fase dos 
projetos, e há ali um conflito ou um momento de 
tensão entre o diretor criativo e os designers. Há ali um 
bloqueio… e muitas vezes é útil… lá está, voltamos à 
conversa de há pouco… é útil que venha alguém, que 
não está ali… eu depois não acompanho no dia a dia o 
desenvolvimento dos projetos. 

A.M. É como eu, quando estou no dia a dia, e 
no desgaste da relação com os clientes e com os 
fornecedores, etc… e muito facilmente posso cair na 
facilitação dos projetos, e o J.B. que não está exposto a 
isso, diz… ‘calma lá’… mas não é uma relação… 

A.M. Aliás, nós matámos isso muito cedo. Houve uma 
altura em que a empresa começou a seguir muito um 
caminho em que os designers desenvolviam umas 
quantas ideias, mas não tomavam decisões, e depois 
chamavam o diretor criativo para decidir. 

A.M. aliás, isso também se vê com os designers mais 

novos, quando chegam aqui ao Ateliê de Coimbra. 
Muitas vezes, quando lhes é dado um projeto, não o 
desenvolvem até ao fim. Desenham uma ou duas coisas, 
três ou quatro alternativas, e chamam o diretor criativo 
ou um designer mais velho e ‘epá, o que é que tu achas’? 
Pensar dói… dói, e dói muito. Pensar e tomar decisões, 
dói… por outro lado, nessa questão de não apresentar 
várias alternativas, tem a ver com os caminhos que isso 
abre. É que é muito fácil… é evidente que todas estas 
regras não são dogmáticas, e existem exceções… e não 
quer dizer que, pontualmente, não o tenhamos já feito. 
Depende também um bocadinho do interlocutor. 

A.S. Não sei… Sabes que é muito boa… eu não tenho… 
um problema que eu tenho é que não tenho termo de 
comparação. Eu nunca tive outro patrão. Quer dizer… 
a minha relação com ele é ótima. Eu sinto que posso 
mostrar-lhe quase tudo (risos)… posso falar com ele de 
muitas coisas…  

A.S. É… às vezes estou a trabalhar e ele aparece e 
começa a ver. Outras vezes sou eu que o vou chamar 
para ele ver e… é fácil. Normalmente, ele está sempre 
disponível, o que é uma coisa boa, mesmo que ele esteja 
ocupado, peço-lhe 2 minutos e ele vem… sem aquele 
stress de patrão/empregado, sabes? É bom… é bom e 
isso dá para falar, dá para descontrair… claro que há 
dias em que… (risos) em que ele não está muito bem 
disposto, mas normalmente é muito fácil. Sem medo. 
Eu às vezes ganho medo, das pessoas. Acontecia-me 
na faculdade. Eu em Aveiro acontecia-me com um 
professor em que eu pura e simplesmente não falava. 
Não lhe mostrava nada porque eu tinha medo de falar 
com ele… o J.B. não é assim. Por isso acho que é 
bastante boa, até 

A.S. Sim, é o Daniel (risos) …que me vai dando as 
achegas. ‘O J.B. não te vai deixar utilizar o alinhamento 
à direita’, embora se calhar até fizesse sentido… Eu olho, 
faço, ponho para a esquerda (risos)… se calhar se for o 
Daniel já não faz isso (risos)… já põe à direita, fala com 
o J.B. e normalmente as coisas passam.  

A.S. De tudo e mais alguma coisa… comigo fala 
mais do curso e das coisas que se passam no curso… 
pronto… eu saí de lá há pouco tempo e então conheço as 
pessoas… dá para falarmos sobre isso… sim, acho que 
ele se calhar tem alguma influência no ambiente e como 
estamos. 

A.S. Acho que se ele vier numa de conversar estamos ali 
todos…  

A.S. Acho que se dão… têm todos mais ou menos a 
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mesma relação que eu. Dão-se bem e sabem que podem 
falar, a maior parte das vezes… (risos) acho que é uma 
relação muito… é como te digo, eu não tenho grande 
termo de comparação, mas se for tudo assim é muito 
bom… Eu sei, do meu irmão, que o patrão dele… tipo… 
quase que às vezes tem que baixar as orelhas e ele 
resmungar por tudo e por nada…E com o J.B. não é 
assim. Pelo menos eu não sinto isso. Percebes? Eu acho 
que podemos discutir com ele abertamente, todos. 

A.S. Hmm, hmm (em sinal de afirmação) 

A.S. Às vezes basta adiar uma hora, ou dez minutos, e 
ele já vem com um outro humor. Não é por sistema ele 
estar rabugento ou com algum problema (risos)… às 
vezes é só ver em que momento é que não devemos 
chatear… quando ele está chateado com alguma coisa 
ou quando teve uma chamada mais chata… aí, eu 
deixo-o estar… mas é muito fácil ver e normalmente ele 
não deixa que os outros problemas não interfiram. 

D.S. A minha relação com o J.B. é, neste momento, de 
amizade, sobretudo. Não tem a ver com o facto de ele ser 
meu patrão. Acho que ele confia no meu trabalho e há, 
quase… não há aquela questão de ‘eu faço, ele aprova’. É 

‘eu faço, explico e ele trabalha em conjunto comigo. Há 
uma… ultimamente tem-se registado isso… ele confia 
no meu trabalho, muitas das coisas já nem pede para ver, 
e… há mais uma ligação de amizade. Facilita imenso o 
trabalho. 

D.S. que o J.B. iria aceitar, e que era dentro do perfil, 
e nesse mesmo espaço comecei logo a fazer coisas à 
minhas maneira. E quando fui apresentar as propostas 
ao J.B. apresentei-lhe logo quatro ou cinco, que é o 
trabalho do ONESOURCE. E é nessa fase em que eu 
acho que ele começa já a dar-me alguma confiança. 
Mas eu diria que é depois de um ano e meio, quando 
começo a estar envolvido em projetos mais complexos, 
em que ele começa a perceber que eu tenho mais 
consciência do que é que estou a fazer, e estou a 
arriscar cada vez mais, é que eu vou ganhando essa 
confiança com ele. Acho que quanto mais arriscava, 
mais confiança ele tinha em mim. Diria que um ano e 
meio, dois anos… 

D.S. É assim, durante um ano e meio, eu diria que há 
coisas que eu fiz no Ateliê de Coimbra que estão mais de 
acordo com a identidade do Ateliê de Coimbra. A partir 
daí, eu apercebi-me que o J.B. não é como um diretor 
criativo normal.  

D.S. Não estou a gostar muito disto mas acho que 
isto precisava de levar uma volta, olha… eu, nestes 

dias assim e assim não estou cá, vens para aqui para o 
computador e trabalhas aqui. E faz o que quiseres’ 

D.S. Eu tenho dois episódios com ele e falo abertamente 
sobre esses… houve outros que eu tenha visto com 
outras pessoas. Eu estava cá no primeiro mês e lembro-
me do A.S. lhe estar a mostrar uma coisa e a resposta 
dele foi olhar para aquilo e dizer ‘olha, apetece-me 
vomitar’. E arrancou e foi embora. E eu lembro-me de 
pensar, e de comentar com os meus colegas… ‘epá, se 
ele me diz uma coisa destas ao início… eu não sei se me 
consigo desunhar ou resolver o projeto a partir dali’… 
porque aquilo deita… uma resposta destas, por muito 
que seja… depois até me apercebi que as coisas até são 
ditas num tom de brincadeira, mas ao início, quando não 
conheces as pessoas… aquilo deita uma pessoa abaixo. 
A outra foi, numa destas reuniões, ele dizer… isto em 
relação a um livro… ‘eu disse para tu não fazeres isto 
assim, tu foste e fizeste… mesmo que estivesse bem 
feito, que não está, só por teres ido contra aquilo que 
eu disse, agora obrigo-te a fazer uma coisa nova’. Essa 
era outra coisa que, se ele me dissesse a mim, em 
determinadas alturas eu acho que poderia ir-me abaixo e 
não conseguir… responder da melhor forma. 

D.S. Não. Houve… eu lembro-me que quando estava 
a desenvolver… lá está, houve dois episódios. Eu 
tenho… tinha… muita dificuldade em escrever e dava 
imensos erros. E, muitas das vezes, para querer mostrar 
trabalho a escrever um mail… escrevia e andava, para 
despachar as coisas, e não estava muito preocupado com 
a ortografia. E eu lembro-me que no trabalho do CPD, 
em que ele ganhou o prémio, num dos vídeos ia o nome 
de uma empresa mal escrito. E eu não me lembro se fui 
eu se foram as coisas que vinham do cliente assim e eu 
nem sequer… porque é o nome de uma empresa… para 
mim aquilo estava bem. E eu lembro-me dele reagir um 
bocado mais áspero… mas nessa altura eu já lá estava 
há dois anos e respondi… eu não tenho por norma 
calar-me e não me é muito fácil… não gosto de ser mal 
tratado quando não trato mal os outros…e respondi-lhe 
na mesma moeda. Depois houve outra situação em que 
foi no site do Ateliê de Coimbra, em que as fontes não 
estavam a funcionar bem, e ele tem uma atitude do tipo… 
a andar… ‘epá, vê lá se queres que eu vá aí resolver isso 
para isso ficar como deve ser! Se for preciso, vou!… e 
não era uma culpa minha… e eu respondi, lembro-me 
que na altura o A.M. estava lá em cima e diz-me assim 

‘oh Daniel, ele está a brincar, tem calma’… foi mesmo 
essa… isto foram duas situações, em 4 anos. Mais, de 
resto… não tenho nada a dizer assim contra ele. 

D.S. É… acaba por ser melhor porque tens o J.B. com 
uma atitude diferente… mais humano, mais concentrado 
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naquilo que tens para fazer, mais disposto a discutir 
ideias contigo… não tens telefones a tocar, não tens 
pessoas a perguntar-te como é que se faz isto, ou como é 
que se faz aquilo… é um espírito diferente. 

J.S. Sim, mas eu não tenho muito essa coisa, não 
é? Tem vantagens… de espírito de corpo, de coesão, 
também… embora deva dizer que esta separação 
geracional, digamos… há da parte deles e também, de 
certa maneira, ao assumir… portanto, não são meus 
sócios, não foram meus colegas… e portanto, são 
meus funcionários. Pode haver informalidade, mas 
há esse vínculo também… e isso funciona como uma 
barreira para fazermos esses projetos em conjunto 
francamente sérios e motivadores. É mais fácil 
traduzir isso no trabalho. Não é por acaso que quando 
nós temos uma solicitação da Experimenta para fazer 
projetos tangenciais, e aconteceu isso da última vez, 
nós não conseguimos fazer nada. Ainda fizemos uma 
reunião… ‘Ah, talvez…’ mas não saiu nada. Era sobre 
o Useless… epá… não era preciso um gajo esforçar-
se muito e fazer qualquer coisa… mas não deu… não 
é fácil, isso. 

J.S. era uma extensão de mim próprio, digamos… 

J.S. E… portanto, eu diria que é uma relação em 
que nós nos toleramos, e toleramos… digamos… as 
dificuldades, ou às vezes as incompetências que nós 
encontramos no caminho… 

L.A. Eu acho que está mais próxima, nestes últimos dois 
anos, se quisermos. Acho que a partir destes últimos 
dois anos ele próprio olha para mim de uma forma 
diferente. Se calhar consegui provar qualquer coisa para 
ele. 

L.A. No início, acho que não foi fácil. Acho que, 
provavelmente… ele, sem ter muitas expectativas de 
mim… também vou dizer… acho que não deve ter 
muitas expectativas de quem quer que seja… ele tenta 
ver as coisas de cabeça limpa. 

L.A. Dito isto, nestes últimos dois anos acho que tem 
melhorado bastante precisamente por isso. Acho que ele 
dá-me outro valor, olha para mim com outros olhos… se 
calhar provei, a certo momento, e sem saber, provei para 
ele que valia mais qualquer coisa, também… não sei. 
Se calhar, a partir desse momento, ele dá mais valor à 
minha opinião, se quisermos. 

L.A. especialmente por haver uma espécie de 
conflito com a forma do J.S. ser e, de repente, com a 
forma como toda a gente aqui no ateliê é. Somos um 

bocadinho também contaminados pela maneira dele de 
ser e obedecemos também um bocadinho a essas regras.  

L.A. nós valorizamos essa opinião do J.S., como pessoa. 
Não é o superior hierárquico, mas o mentor. 

L.A. É uma pessoa que tem muito mais experiência 
que todos nós, que se calhar consegue antecipar muitos 
mais problemas, consegue resolver também muitos 
mais problemas, assim… do pé para a mão… por essa 
experiência, em situações que a nós se calhar nos passa 
ao lado… damos-lhe esse valor…  

L.A. Afeta, sim. Mas não é uma coisa negativa. É mais 
uma espécie de constrangimento natural e que também 
acho que faz sentido. Nesta perspetiva do aprender, 
também… 

L.A. Acho que é essa a minha visão… e isso então do 
J.S. ser uma espécie de superior hierárquico, de mentor, 
o que quisermos chamar, tem também essa noção… de 
trabalhar para o bem comum. 

L.A. Eu acho que o J.S. tem imensos aspetos positivos. 
Consegue ter aquela frieza, em certos momentos, de 
cabeça, de avaliar as coisas… não te deixa… ia dizer 
raramente, mas acho que nunca te deixa mesmo… 
pedes-lhe opinião sobre qualquer coisa e ele não te 
diz ‘não gosto. Refaz’… ele diz-te porque é que não 
gosta. E daí, consegues criar um diálogo e consegues 
perceber o que é que está mal ali, e consegues perceber 
se ali se aproveita alguma coisa ou se é para matar tudo. 
Nós chegamos a uma espécie de conclusão conjunta. 
E eu acho isso super positivo. Acho que isso uma 
característica mesmo muito positiva… 

L.A. É preciso perceber que a pessoa do outro lado é 
humana, como tu, é preciso perceber que a pessoa do 
outro lado sente coisas, como tu, é preciso perceber 
que a pessoa do outro lado pode não ter dormido no dia 
antes, pode ter estado a trabalhar… tudo isto nos afeta. 
Eu percebo que ele, enquanto ser humano, não pode 
ser… deve ser impossível alguém ser completamente 
frio e conseguir responder em todos os momentos… até 
nos momentos de cansaço extremo, físico… e cansaço 
em relação àquele projeto em questão. 

L.A. Isso foi outra coisa que evoluiu e acho que evoluiu 
também em função daquilo que eu dizia há bocado da 
confiança que o J.S. deposita nas pessoas. 

L.A. Para o bem e para o mal, a conversa costumava 
terminar com um esboço do J.S. com a solução. 
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L.A. o facto de ter sido o patrão a fazer não quer dizer 
que funcione. Ele próprio reconhece isso, ele próprio 
te diz isso. Mas as… o início dos projetos começavam 
sempre com uma espécie de pista que ele nos dava… 
uma conversa. Começava sempre com uma conversa. 

L.A. Os projetos vão para o designer e havendo essa 
confiança da parte dele em relação às tuas capacidades, 
ele vai-te dando rédea solta. Pode-te dizer coisas, em 
função da experiência com um determinado tipo de 
cliente ou… pode-te dar pistas… pode-te encaminhar 
para um lado qualquer, mas eu sinto que estou agora 
muito mais independente.  

L.A. Já não existe tanto essa reunião. Existe uma 
passagem do trabalho… pode haver uma reunião mais 
ou menos formal… às vezes basta eu estar sentado na 
minha cadeira e ele está à minha frente a dizer aquilo 
que ele acha… isto dura cinco minutos e pronto. 

L.A. Não é. Acho que varia de pessoa para pessoa. Para 
o bem e para o mal. Sinto claramente que o J.S… isto 
pode ser visto de vários prismas. 

L.A. Se eu quiser ser mauzinho, posso dizer que é ele a 
ser mauzinho com as pessoas, mas também posso ver 
do outro prisma, mais racional, mais afastado, que é 

‘não, ele está a tentar tirar o melhor daquelas pessoas’… 
portanto, o facto de as tratar de forma diferente… e aqui 
diferente não é melhor nem pior, é diferente… tira o 
melhor delas. O J.S. se calhar não levanta a voz para a 
S.P., não levanta a voz para a E.G… mas levanta a voz 
para mim. Se calhar também é sinal que sabe que eu 
aguento isso… (risos)… ou que… 

L.A. É preciso tempo… lá está. E também ganhar algum 
espaço. Era o que dizia: nos primeiros dois, três anos, se 
calhar não tinha esse espaço. Visto de fora, uma terceira 
pessoa poderia achar que ele me estaria a tratar mal. Se 
calhar, em certos momentos, também achei que ele me 
estava a tratar mal. Visto agora, vejo que é uma maneira 
de ser… não é tanto uma coisa pessoal, não é defeito, é 
o feitio… não é tanto uma coisa pessoal contra mim, é 
uma maneira dele, de ser… de resto, há histórias de que 
ele era bem pior, portanto… (risos)… histórias dele nas 
redações e tudo mais… é uma maneira dele, de ser. 

L.A. Acho que… aqui entramos um bocadinho nas 
ideias em relação ao design em que eu divirjo um 
bocadinho do J.S… 

L.A. mas, num lado um bocadinho utópico… o que é 
importante é pensar, é as pessoas que tens à tua volta, é 
chegares a uma solução em função dessas pessoas… e 

nessa questão, acho que o J.S. é transversal… quanto 
mais não seja neste filtro… nesta espécie de barreira que 
cada um tem de ultrapassar… uma espécie de cunho, de 
selo de qualidade. Se tu fizeres uma coisa e o J.S. disser 
que lhe parece bem… é uma espécie de confiança que 
tu ganhas… ‘deve estar mesmo bem… vamos passar ao 
projeto seguinte’… 

L.A. Sim, de certa forma. Se não for uma confiança total, 
podemos discutir. Já houve esses casos, várias vezes… 

‘eu não concordo completamente com o que tu dizes, 
vamos discutir isto’… podemos chegar à conclusão 
que quem ganha é ele porque eu digo ‘eu não concordo 
contigo, mas dou-te o benefício da dúvida porque tu és 
quem és’… isto, para ele, pode não ser muito lisonjeiro, 
mas… mas em última análise, acho que… 

L.A. Ele não acha… já falámos sobre isto. 

L.A. Mais ou menos… ele acha que o estamos a ofender. 
O argumento dele é ‘eu quero o melhor para vocês, eu 
quero que vocês sejam autónomos, eu quero que vocês 
resolvam tudo. Portanto, o facto de eu estar aqui a dar 
um filtro de qualidade… isto não devia valer assim 
tanto’… e quando eu uso esse argumento de ‘mas és tu 
que me estás a dizer isto, vou acreditar em ti’… para 
ele… eu também percebo esse lado dele. Ele continua 
a ser humano. Ele, se calhar, acha isso dele próprio. Ele 
continua a ser humano. Portanto… ‘aquilo que eu estou 
a dizer pode não ser verdadeiro… o facto de eu estar 
a dizer não é verdade suprema’… digamos… mas eu, 
pelo menos, dou-lhe um bocado esse valor, em certos 
momentos. Desligo completamente qualquer dúvida que 
eu possa ter. Se, a ele, lhe parece bem, eu desligo dessa 
dúvida e pronto. ‘ok, tudo bem… vamos trabalhar a 
partir daqui’… de resto, pode ser também uma forma de 
sobrevivência 

L.A. J.S. disse-me para aí duas ou três vezes que achava 
que, a certa altura… que achava que o projeto iPad não 
devia ter sido dado à R.M., mas que ao mesmo tempo 
não estava preocupado com isso porque achava que eu, 
em dois dias, aprendia aquela merda toda. 

L.A. Exatamente. Era aquilo que eu dizia há bocado 
sobre ele sentir-se ofendido quando nós dizemos que 
ele tem um selo de qualidade e que esse selo tem 
qualidade… tem um valor real. Ele quer é que nós 
sejamos independentes. 

L.A. Eu acho estavas presente numa reunião que 
tivemos ali em que ele dizia que nós não estávamos com 
tempo para perder tempo a fazer propostas e tudo mais… 
e que não era só com o R.B., comigo ou com a E.G. 



83

anexo  d2

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

Era com todos. Que as pessoas resolvessem o máximo 
possível, sozinhos. Eu partilho dessa visão até x. Acho 
que faz sentido as pessoas serem responsabilizadas e 
independentes. 

R.M. Hmmm… sei lá… No início, não deixava de ser 
o chefe. Tens sempre aquela… sentes-te sempre muito 
mais inibido quando… quando… quando conheces a 
pessoa há menos tempo e sentes-te ao mesmo tempo 
a ser avaliada porque estás lá para desempenhar 
determinadas funções… Hmm… não deixo de sentir 
isso, que continuo a ser avaliada ou que… sei lá… 
cada projeto passa por isso e a… e a visão que o J.S. 
tem disso é importante. 

R.M. há sempre essa… não é uma barreira mas… há 
sempre… não é uma barreira porque o próprio J.S. 
nunca impõe essa barreira. É uma pessoa sempre 
muito à vontade, e com o tempo sinto-me muito mais à 
vontade com ele. 

R.M. ter a aprovação do J.S., inicial… isso para mim… 
mesmo que ao cliente possa não agradar, ok… isso 
também é uma grande porcaria, por teres que criar uma 
coisa nova… mas vejo o J.S. também como um cliente, 
entre aspas… ou seja, também é para ele que eu estou a 
tentar responder… 

R.M. Sim, de certa forma. E as coisas já serem 
aprovadas por ele isso já é um passo em frente. 

R.M. E isso fortalece a tua relação com ele? Sim…  

R.M. Acabas por ir passo a passo nessa relação pessoal e 
profissional? Sim. Acho que sim. 

R.M. Mas pronto… na altura teve um enorme impacto e 
hoje vejo quando vai lá alguém… já o conheço melhor…  

R.M. sinto que os trabalhos passam pelos olhos do J.S. e 
ele tem sempre uma opinião crítica mais ou menos positiva 
sobre isso… e eles moldam-se consoante a opinião dele, 
mas acho que acaba por ser… nem todos… percebes? 
Imagina que ele queria uma coisa completamente atípica 
e não tem nada do J.S., mas ele acha que aquilo resulta, já 
não é uma coisa à imagem do J.S. 

R.M. Isso depende dos projetos, depende do tempo 
que tens para o fazer, depende do humor com que o J.S. 
está… ou como tu estás… (risos)… ou como interpretas 
as coisas. 

R.M. mas o J.S… epá, se ele achar que a coisa está 
totalmente mal e é um fracasso ele é bruto e diz as 

coisas sem problema nenhum. Mas também ao mesmo 
tempo também as diz a gozar e a brincar. Há alturas em 
que isso também te afeta mais. 

R.M. e já tive essa discussão também com o J.S., sobre 
o facto de às vezes uma pessoa trabalhar, e ele próprio 
já disse… é como aquela coisa ‘ah, tu tens tanto jeito 
para o desenho’… não é o jeito, também é a prática da 
coisa, e é aquilo que tu fazes para… Se vês cada vez 
mais exposições, se vês cada vez mais livros de desenho, 
neste caso, isso também te ajuda a chegar a um caminho, 
não é só porque tens jeito, não é uma coisa nata, não é 
um dom com que tu nasces. 

R.M. Opá, acho que sim. É normal. Não só em termos 
pessoais, como em termos do trabalho. Eu acho que o 
J.S. idolatra o R.B., de certa forma, também…  

R.M. Acho que sim… não é idolatra, mas admira… 
admira muito o R.B. O R.B. e o L.A… 

R.M. Sim… não é por serem homens… mais o R.B., 
pela maneira do R.B. pensar… e acho que, par ao J.S., 
isso é mesmo muito importante, a maneira como uma 
pessoa pensa… a massa cinzenta.  

R.M. tendo em conta que não tenho tanta experiência 
como outras pessoas, em termos de anos e em termos de 
trabalho ali dentro, sinto grande necessidade de apoio, 
às vezes, … de ser seguida, de ser orientada… e o J.S. às 
vezes não tem tempo para isso. 

R.M. Então tu tentas fazer por ti… e se calhar às 
vezes as coisas demoram também muito mais tempo 
a serem feitas por causa disso… porque não têm o 
acompanhamento dele e tu sentes que, de alguma forma, 
as coisas também devem passar por ele e queres discutir 
as coisas com ele. 

R.M. Às vezes, sim… mas não é por ele… ele tem tanta 
coisa para fazer, que acaba por não conseguir. Às vezes 
já sinto que sou um frete, epá… mas azar. Eu agora… 
antes ficava ‘ai, não, não o vou chamar…’ e agora já o 
chamo e fico. Às vezes apanho grandes secas porque já 
não dá, afinal… dada a quantidade de trabalho que ele 
tem ali acumulado, e mesmo quando dava aulas com 
maior frequência, era muito mais complicado…  

R.B. Como é que eu descrevo a relação que tenho com 
ele… isso envolve uma descrição, provavelmente, de 
como é que eu o vejo a ele… o J.S. é uma espécie de 
mestre, ou mentor, a quem eu posso recorrer sempre 
que… ou a quem devo recorrer sempre que o consiga 
solicitar. E… tem essa relação de aprendizagem, no 
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fundo. Tenho muito a noção de que ele me deu aquela 
oportunidade ali… e terei sempre com ele essa relação 
de mentor, de mestre, quase como se fosse uma segunda 
faculdade, ali dentro… um segundo curso. 

R.B. Sim. Eu já tinha essa… fiquei com essa sensação, 
não percebendo nada do que era o mercado, do emprego, 
nada… hoje tenho essa consciência completamente 
óbvia. E, portanto, a minha relação com o J.S. será 
sempre dependente desta ideia de que é um tipo que me 
deu esta oportunidade fantástica. Cujo trabalho eu gosto 
imenso e reconheço… 

R.B. o J.S. tem aquele lado, que eu também já 
reconheci noutras alturas, que é: se ele reconhece 
algum tipo de qualidades ou… adivinha, ou o que lhe 
quiseres chamar, dá essa oportunidade. E também não 
é de pensar muito… ‘já que gostei do teu trabalho, vou 
ver mais cinco ou seis e depois falamos… ou depois 
voltas cá e voltamos a conversar’… e foi até assim 
relativamente rápido… hoje, então, ainda mais eu 
tenho noção que isso foi muito rápido. 

R.B. Depois aprendi com ele toda uma segunda dimensão 
de design editorial, que eu acho que não aprendi na 
Faculdade de todo, não conheci ninguém sequer capaz de 
a transmitir… e não acho que, em Portugal, haja algum 
tipo de possibilidade de formação nesse sentido… mas 
na altura, não havia. Agora haverá, talvez, alguma coisa, 
na altura não… e, portanto, para mim, isto é um segundo 
curso. Sem problema nenhum… Há muita gente que 
tem necessidade de abrir… acaba o curso e desenvolver 
o percurso pessoal e partir dali… não tive problema 
nenhum em, de alguma forma, entregar-me à linguagem 
que se praticava ali, porque depois o resumo, a súmula de 
tudo aquilo que eu poderia retirar dali era muito maior do 
que aquilo que eu levava quando acabei o curso, que era 
pouquíssimo, vejo eu agora… 

R.B. o J.S. sempre nos incutiu muito isso, é 
extradisponível… essa simpatia até com os clientes e 
com tudo, com o próprio serviço. 

R.B. Eu acho que é igual. Eventualmente em escalas 
diferentes… não digo menores. Diferentes. Porque 
eu também apanhei… de todos os que estão lá este 
momento, fui o que entrei mais cedo, e apanhei o ateliê 
numa fase mais inicial, onde 

R.B. Nunca perderão nada por estarem ali. Podem 
querer outras experiências, outras coisas, mas não 
porque ali não se sintam minimamente… em constante 
aprendizagem… 

R.B. se tiver sempre uma segunda opinião ou o J.S. 
sempre a dizer que… a reforçar a qualidade… ajuda a 
ganhar corpo, a proposta 

R.B. o J.S. dá-nos a liberdade… ‘querem um livro, 
comprem’… vamos criando isto à medida também do 
que for necessário. 

S.V. Para mim… A relação que eu tenho… é o meu 
chefe, é o dono da empresa. É ele que no fundo tem a 
palavra final 

S.V. Nós, fora do ateliê, não temos qualquer tipo de 
relacionamento. Enquanto estamos aqui… sim, é capaz 
de ser um bocadinho intimista. Temos uma proximidade, 
e podemos falar de determinados assuntos facilmente. 
Portanto, sim. 

S.V. No fundo, o que eu sinto é que não pode ser muitos 
dias seguidos sem haver essa relação dele com a equipa… 
Sinto que a equipa também vive disso, de uma certa 
proximidade… mas também é bom que ele se isole e 
deixe a equipa trabalhar… 

S.V. Antes da compra deste espaço, ele estava entre a 
E.G. e a S.P… e dada a diferença de comportamentos 
e de maneiras de estar… (risos)… Ele perturbava 
bastante a equipa, porque ele fala muito…! (risos)… E 
nós achávamos um piadão… porque houve uma altura 
que ele não tinha sequer mesa… depois achámos que ele 
tinha que ter mesa… Ele prescindiu da mesa dele para 
que um designer ficasse lá, mas depois voltou a ter mesa 
e… nós achávamos giríssimo isso porque no fundo era a 
pessoa que mais criava confusão e falatório ali… (risos) 

S.V. E era o chefe, não é? É muito particular… agora… 

S.V. Não… depende dos trabalhos… Em alguns é ele 
que faz.  
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A.B. Sei lá… Como é que é um líder ideal…? Acho que 
às vezes podia comunicar melhor… Não sei bem… essa 
ideia de líder… faz-me logo lembrar O querido líder… 
(risos)… 

A.B. Sim, é um bocado… Um líder ideal é alguém 
que tem que saber motivar um equipa ou um 
indivíduo. Seja em grupo, seja individualmente… os 
elementos de uma equipa… Motivar no sentido de 
dar energia, dar opções de caminho, orientações… 
mais ou menos claras, mas que sejam percetíveis. 
Pode não ser uma coisa muito explícita, mas pode 
ser percetível, por exemplo… ‘é por aqui, pode ter 
mais cor, pode ter mais contraste’… Um ideia mais 
vaga ou menos vaga… na rosa dos ventos, pode ser 
Norte… já sabes que é por ali… que é por ali, Norte 
ou noroeste, e sabes que é por ali… 

A.B. Exato. Isso é mais difícil. Isso é mais difícil, 
porque é uma coisa pela negativa, quando isso acontece. 
Em que tens uma solução, que a ti te parece decente, ou 
boa… e dizerem: ‘não é nada por aí, não sei por onde 
é…é como o outro, como o Régio… Não sei para onde 
vou mas só sei que não vou por aí… e pronto… O líder 
ideal diria que motiva a equipa, que galvaniza a malta. 
Com carisma, evidentemente… 

A.B. O que é que eu não gosto num líder… Não gosto 
quando a reação ou a atitude do líder provoca inibição 
ou receio. Ou tudo aquilo que te inibe de experimentares 
outras coisas. Quando um líder faz ironia, ou chacota, 
em frente à equipa, pior ainda. E diz: ‘Eh pá, isso está 
uma porcaria’… e diz aquilo de uma forma vexatória. 
Há uma maneira de dizer as coisas e quando essa 
maneira de dizer cria… que dizer… causa dano na 
pessoa que está a tentar fazer e vai ter que tentar fazer… 
e essa resposta não só… essa atitude não só vai dar cabo 
daquela tentativa, como doutras. E portanto cria ali uma 
vontade de não trabalhar, uma vontade de ir embora, 
uma vontade de desistir. Acho que isso é mau. 

A.B. Já… Fui liderada por um líder… quem nem era um 
líder criativo. Não era um líder, ponto. 

A.B. Sim… e… mas era uma coisa tão diferente, tão… 
tão… eu não queria dizer fraca, mas era diferente, 
outra filosofia… tudo… outra escala, outro universo e 
portanto era bastante abaixo…  

A.B. Não, era uma atitude ao contrário. Uma atitude 
de não-chefia. Era um chefe que não sabia chefiar, 
no sentido em que não sabia dar orientações. Pedia 
constantemente ajuda para tarefas de gestão, das quais 
eu não era talhada, nem tinha conhecimento nem prática 

nem nada…completamente desmotivadora… Portanto, 
foi uma experiência tão diferente… 

A.M. Eu nunca pensei nas coisas nesses termos. Porque… 
uma das coisas que me dá gozo, como gestor, e se calhar 
é a coisa que mais prazer me dá é gerir pessoas… gerir 
pessoas, em torno de projetos, em torno de causas… a 
minha abordagem, quer aqui, quer noutras atividades em 
que eu tenho trabalhado em equipa, eu não… eu sei que 
isso será um erro, provavelmente… nunca refleti muito 
sobre isso. 

A.M. Tem que ser alguém com uma paixão muito 
grande por aquilo que faz, obviamente… tem que gostar 
de fazer… aquele gozo de que eu falava há bocado… de 
fazer algo, de partir de um plano, de uma ideia, e de a 
executar e de a levar até ao fim, acho que isso é muito 
importante… 

A.M. ele é assim… não, eu acho que um bom líder tem 
que ser alguém que influencia positivamente as outras 
pessoas… 

A.M. Que as influencia positivamente… quer dizer… 
que permite que as pessoas consigam cumprir o seu 
potencial o melhor possível… o que é que isto quer dizer 
em termos práticos… pode ser através da motivação, 
pode ser através do exemplo… mas no fundo isso é 
válido para um diretor criativo e para um gestor. 

A.M. Um bom gestor… muitas vezes como é que eu 
vejo o meu trabalho? E no fundo o do J.B. é capaz 
de não ser muito diferente, mas numa outra área… o 
meu trabalho, no essencial, para além de garantir a 
sustentabilidade deste organismo, que é a empresa, 
é facilitar as condições para que as pessoas façam o 
seu melhor. 

A.M. claro que eu, num sentido organizacional 
e das condições físicas, etc, do trabalho, e 
o J.B. provavelmente num contexto mais do 
desenvolvimento do projeto… mas um líder ideal, e 
nesse sentido líder, não um diretor criativo. Um diretor 
criativo é alguém que, de facto, consegue fazer isso: 
dar as condições às pessoas para elas exercerem o seu 
melhor potencial. Claro que tem que ser alguém que 
é deve perceber daquilo que faz, porque não deixa de 
ser um mentor… tem que ser alguém que… diria que 
é isso… eu não vejo as questões ‘eu gostaria que’… eu 
não vejo as relações dessa maneira. Eu acho que essa 
seria uma insistência muito dolorosa… nós estarmos 
permanentemente a pensar ‘eu gostava que a minha 
mulher ou o meu sócio’… 

Liderança Ideal
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A.M. Eu posso dizer uma coisa que admiro muito 
no J.B… e provavelmente por reconhecer que eu 
muitas vezes não consigo fazer isso… que é uma certa 
capacidade de, no meio do ruído, das pressões, das 
influências, não perder de vista o que é importante para 
a qualidade final do projeto… eu acho que isso é uma 
qualidade extraordinária que o J.B. tem. 

A.M. Porque é muito difícil… com os prazos a apertar… 
com quatro opções em cima da mesa, mas que não é 
nenhuma daquelas… ter a presença de espírito para 
dizer ‘epá, está bem… eu sei isso tudo… mas não 
é por aqui… e portanto vamos dar um passo atrás, 
porque o que pretende é aquilo’… isso às vezes cria 
momentos de tensão para um gestor de projeto ou 
um gestor de empresa como eu… ‘pois, pá… mas já 
tivemos que trabalhar nisto há não sei quanto tempo… 
temos que fechar este processo até não sei quando’… 
provavelmente se me fizeres essa pergunta num dia 
desses… (risos)… eu vou-te dizer que ‘gostava que este 
tipo fosse mais tolerante e simplificasse as coisas’… mas, 
a prazo, e em retrospetiva, isso é fundamental… se eu 
fosse… se esses meus desejos, nesses momentos, fossem 
concretizados, a empresa seguramente não seria o que 
é e teria um nível muito mais… essa questão é muito 
importante. 

A.S. Hmmm… Acho que acima de tudo não deve 
fazer com que as pessoas tenham receio de falar e de 
mostrar… é preciso ser uma pessoa aberta. Ser crítico 
mas não ser mau… não ser destrutivo, sabes 

A.S. Claro. No fundo… uma pessoa que venha a liderar 
uma coisa que não saiba dizer o que é bom e o que 
é mau, não pode ser… e o J.B. tem essa consciência, 
daquilo que é bom, daquilo que é equilibrado. Mesmo 
que seja estranho, às vezes, que é aí… é isso que eu 
aprecio imenso nele. É isso que ele tem de ter. Ele está 
ali… ele manda… ele tem que saber o que está bem 
e o que está mal… porque às vezes, eu pelo menos, a 
trabalhar, eu tenho essa dúvida. Não sei se está uma 
bela… merda… ou se é uma coisa em condições… 
(risos) às vezes há essa dúvida… 

A.S. Também. Por isso é preciso haver alguém com 
experiência que saiba aquilo que é bom e aquilo que é 
mau, e que nos diga. 

A.S. É não poder falar. Isso é… se me criticam de 
uma maneira pouco construtiva, partem-me as pernas, 
mesmo… 

D.S. O líder ideal, voltando àquela questão que estavas 
a perguntar, eu acho que é muito próximo do… daquilo 

que o J.B. é. Acho que, muitas das vezes, há trabalho que 
eu vejo dos meus colegas, com quem ele não tem… ele 
não quer saber daquele trabalho, e muitas vezes não dá 
o apoio que devia dar. Há clientes que… que ele diz ‘epá, 
isso não me interessa para nada’! 

J.B. Não. (risos)… não. Não sou… sou demasiado 
irresponsável para fazer isso. Sou, quer dizer… tenho 
naturalmente uma atitude muito mais intuitiva… que às 
vezes causa problemas à volta, não é? Porque as pessoas 
têm que lidar comigo e com as minhas mudanças de 
humor. Mas… pronto. Não há nada a fazer. 

J.S. Hmm… aquilo a que se chama de concentração, 
se quisermos. Que obviamente se traduzi num mau 
desempenho nas disciplinas teóricas e científicas, ou 
exatas, e obviamente um desempenho bastante melhor 
naquelas disciplinas mais emocionais ou sensitivas… a 
história, ou o português, as literaturas… as ciências 
humanas, no fundo.  

J.S. Depois, uma casa destas precisa também de uma 
espécie de embaixada permanente, para fora, em que 
a representação daquele poder e daquela imagem dão 
muito trabalho. Dar entrevistas, fazer textos, aparecer 
aqui e ali, ir às vernissages, falar com este e com aquele, 
ler os jornais e ver como é que um gajo pode ir arranjar 
um novo negócio, ou uma nova frente de trabalho… 
tudo isso, é trabalho que eu faço de uma forma muito 
intermitente. 

L.A. Eu acho que o J.S. tem imensos aspetos positivos. 
Consegue ter aquela frieza, em certos momentos, de 
cabeça, de avaliar as coisas… não te deixa… ia dizer 
raramente, mas acho que nunca te deixa mesmo… 
pedes-lhe opinião sobre qualquer coisa e ele não te 
diz ‘não gosto. Refaz’… ele diz-te porque é que não 
gosta. E daí, consegues criar um diálogo e consegues 
perceber o que é que está mal ali, e consegues perceber 
se ali se aproveita alguma coisa ou se é para matar tudo. 
Nós chegamos a uma espécie de conclusão conjunta. 
E eu acho isso super positivo. Acho que isso uma 
característica mesmo muito positiva… 

L.A. Se quisermos, isso também é uma mais-valia do 
J.S. Atribuir o trabalho certo à pessoa certa permite ter 
resultados melhores e permite que toda a gente responda 
melhor ao exercício. 

L.A. Por exemplo… se calhar não… (risos)… mas… 
sim… pronto, ele percebe quais é que são os meus 
limites… portanto, isso também, de certa forma, é uma 
vantagem… ele conseguir fazer uma leitura da pessoa… 
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L.A. mas, num lado um bocadinho utópico… o que é 
importante é pensar, é as pessoas que tens à tua volta, é 
chegares a uma solução em função dessas pessoas… e 
nessa questão, acho que o J.S. é transversal… quanto 
mais não seja neste filtro… nesta espécie de barreira que 
cada um tem de ultrapassar… uma espécie de cunho, de 
selo de qualidade. Se tu fizeres uma coisa e o J.S. disser 
que lhe parece bem… é uma espécie de confiança que 
tu ganhas… ‘deve estar mesmo bem… vamos passar ao 
projeto seguinte’… 

L.A. vendo também o lado do J.S., acho que há aqui um 
lado social muito importante. Quem é que tu conheces, 
quem é que te conhece… é preciso… passar a mão 
pelo pelo a essa gente toda, é preciso conhecer essas 
pessoas, privar com elas… e é preciso que essa rede… é 
facebook, isto. É preciso que essa rede se alastre… é um 
bocadinho o lado social, é preciso que a rede se alastre. 
É preciso que a pessoa que tu conheces diga à outra 
pessoa que conhece que venham ter connosco.  

L.A. Eu acho estavas presente numa reunião que 
tivemos ali em que ele dizia que nós não estávamos com 
tempo para perder tempo a fazer propostas e tudo mais… 
e que não era só com o R.B., comigo ou com a E.G. 
Era com todos. Que as pessoas resolvessem o máximo 
possível, sozinhos. Eu partilho dessa visão até x. Acho 
que faz sentido as pessoas serem responsabilizadas e 
independentes. 

R.M. Epá… (risos)… eu acho o J.S. um grande líder 
de ateliê, apesar de achar… ok, ele é um exagerado 
em termos de trabalho, não é exemplo porque senão 
ninguém dormia aqui… (risos)… 

R.B. o J.S. é uma espécie de mestre, ou mentor, a quem 
eu posso recorrer sempre que… ou a quem devo recorrer 
sempre que o consiga solicitar. 

R.B. Embora ali num contexto muito particular… acho 
que trabalha ali somos todos uns sortudos… porque a 
formação que, de alguma forma, o J.S. teve, é muito 
específica. Não haverá assim tanta gente, depois, capaz 
de a transmitir… 

R.B. Sim, por exemplo, sim… e , portanto, acho que 
todos eles terão a mesma noção de que o J.S. é um 
extraordinário naquilo que faz e portanto… aprenderão 
sempre com ele. 

R.B. O líder ideal é também poder dar espaço ao J.S. 
para que ele possa ser ele próprio, estar à vontade e 
portanto… aquilo que ele não tiver, nós vamos ter que 
preencher de alguma forma. Mas não é achando que 

ele não tem ‘aquilo’… às vezes quando detetamos ‘olha, 
falta isto, e vamos tentar organizar isto melhor’… e 
depois parece que lhe retirámos um bocado de espaço 
que ele precisava. Às vezes o ideal… reunir as condições 
ideais no abstrato depois não te dá as melhores 
condições de trabalho. Parece assim um exercício um 
bocado empírico… agora, em abstrato, acho que ele 
tem um instinto, se quiseres… muito acentuado, que lhe 
permite… e uma capacidade de decisão no momento, 
que lhe permite ir seguindo um determinado rumo que 
normalmente é o correto. Outro tipo de dúvidas que 
ele próprio tem, e vai às vezes discuti-las connosco… 
até coisas do negócio… e vai discutindo connosco, ele 
próprio vai afinando. A própria gestão dele é um work 
in progress… ‘vamos vendo’… e isso também nos dá 
a nós… as possíveis falhas que possamos encontrar 
nele, também não o acusamos disso. Portanto, tentamos 
preencher… 

R.B. E portanto… ainda que aquilo seja uma assinatura 
completamente coletiva, e eu sou o primeiro a dizê-lo, 
sou o primeiro a reconhecê-lo, o J.S. sentir-se-á tão 
mais feliz quanto mais capazes e felizes forem os seus 
designers. 

S.V. Sim… Acho que sim. Deve ter essa capacidade de 
olhar de fora e ver… E… no caso dele isso não acontece.  
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A.M. Ainda ontem à noite estava às 11 da noite a 
trabalhar com a A.S., que é a mais nova da equipa, e um 
colaboradora externa, que está a colaborar connosco aí 
num projeto 

A.M. os desafios que se colocam a uma empresa da 
nossa área não são assim tão diferentes dos desafios 
que se colocam às outras empresas… há aqui uma 
dimensão… mesmo em outras áreas, o facto humano… 
essa é grande parte de um gestor… grande parte do 
trabalho de um gestor é gerir as pessoas, se calhar 
a mais importante de todas. E isso acontece em 
qualquer área de atividade. Há aqui eventualmente 
algumas nuances, que tem a ver com aquela questão 
que eu dizia… há aqui uma questão de necessidade 
de realização e até de expressão artística… embora 
eu tenha sempre muito cuidado em introduzir o termo 

‘artístico’… mas é evidente que há aqui uma componente 
de criação artística, na nossa atividade, apesar de ser 
uma prestação de serviço. Mas não partilho dessa ideia, 
que ‘os criativos são umas prima donas’… não. São 
como as outras pessoas. Há características… também é 
evidente que nós filtramos as pessoas. 

A.M. Quando eu recebo um currículo, ou quando 
recebo uma manifestação de interesse para trabalhar 
no Ateliê de Coimbra e as pessoas colocam a questão 
em termos de ‘gosto muito de fazer e quero uma 
oportunidade para exprimir’… epá, provavelmente não 
entram no Ateliê de Coimbra. Quer dizer… O Ateliê de 
Coimbra não é uma cooperativa de artistas… é evidente 
que o Ateliê de Coimbra, aos designers que vêm 
trabalhar connosco, quer-lhes dar condições para se 
realizarem profissionalmente, mas não é de exprimirem 
o seu talento artístico. Não é essa a função do Ateliê de 
Coimbra. 

A.M. No máximo, três… mas tipicamente tem sido um 
ou dois… depois, depende… agora, em princípio, vai 
entrar uma austríaca no primeiro trimestre e depois 
provavelmente uma catalã no segundo semestre… dois, 
ao ano. 

A.M. Normalmente, no primeiro dia, há sempre uma 
visita guiada e uma apresentação, não só das pessoas 
mas também dos principais processos e de sistema 
de organização da empresa, e depois temos ensaiado 
algumas coisas… umas pegam, outras não. Por exemplo, 
nós durante muito tempo não acolhíamos estagiários, 
porque sentíamos que a empresa era demasiado pequena 
e acolher um estagiário, mesmo que tivesse custos muito 
reduzidos do ponto de vista financeiro, tinha um custo 
muito grande operacional. Porque invariavelmente 
obrigava a que elementos da equipa fossem desafetados 

do trabalho que têm para fazer, para o apoiar, para o 
fazer sentir integrado… 

A.M. Significava que o rendimento desses profissionais 
baixava imenso e o estagiário, invariavelmente, 
acrescentava muito pouco. A partir do momento em que 
O Ateliê de Coimbra começou a ter uma certa escala, e 
em que essa carga de acolhimento de estagiários passou 
a ser um bocado distribuída, passámos a fazer isso. 
Portanto, temos vindo de forma mais ou menos regular a 
acolher estagiários, e em particular estagiários vindos de 
outros países ou de outras realidades. 

A.M. Que eu me recorde, todos os estágios profissionais 
que entraram para O Ateliê de Coimbra acabaram por 
ter, depois, uma proposta de contrato de continuidade. 
Mas sim, eu valorizo… essa é uma questão 
fundamental… aliás, muitas vezes é um fator logo de 
seleção. Se a mensagem é genérica… ‘caros senhores… 
gosto muito do vosso trabalho… identifico-me… gostava 
muito de trabalhar aí’. Quer dizer, ainda por cima se 
incluem no CC do mail 10 ateliês… epá… 

A.M. Aliás, os estágios profissionais que nós fazemos 
foram sempre, até à data, com a perspetiva de integração 
na equipa fixa. Não fazemos estágios profissionais 
sabendo a priori que não vão ficar. Pode acontecer 
que não fiquem, ou porque não corresponderam às 
expectativas ou porque as condições financeiras… por 
acaso nunca aconteceu. 

A.M. Porque de facto aparecem outras realidades e essa 
empatia não existe. E isso acontece um bocado também 
com os colaboradores. Para já, há que distinguir aqui 
dos estagiários. Eu quando estava a falar dos estagiários 
há bocado estava a falar dos estágios académicos e não 
profissionais. 

A.M. Não toda a gente, não. Muitas pessoas, não. Mas 
algumas pessoas, nalgumas áreas-chave, sim. Eu, neste 
momento… a minha grande necessidade de estar no 
escritório é o relacionamento humano e pessoal… que 
é crítico para a dinâmica de equipas. Porque em termos 
do acesso à informação, etc, fisicamente não preciso de 
lá estar. E faço questão de lá ir regularmente porque há 
muitas coisas que eu não percebo… enfim, mesmo da 
dimensão pessoal das pessoas, etc, que só se percebe in 
loco… e isso é importante. 

A.M. Depois, em termos de… há aqui toda uma questão 
de processos de trabalho, que a experiência que eu 
tenho tido, com a passagem de alguns designers que têm 
passado pelo Ateliê de Coimbra, ou que têm vindo de 
outros sítios, ou que vão para outros sítios… mesmo… 

Colaboradores
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designers como a Joana MONTEIRO, que saiu daqui e foi 
trabalhar para Londres e teve em algumas agências… 
não direi de primeira linha, mas seguramente de 
segunda linha… uma designer que esteve cá connosco 
e que depois foi para a Austrália… e o feedback que 
tenho recebido, em termos de processos de trabalho 
e de organização, era que nós estávamos bastante 
desenvolvidos, mesmo comparativamente com esses 
mercados( que eu diria a priori…). Temos tido uma 
grande preocupação… que custou, no início. 

A.M. Eu também gosto desta honestidade… o Jonathan, 
que era um belíssimo designer, aliás… dos melhores 
que já passou pelo Ateliê de Coimbra, nunca escondeu 
que uma das razões pela qual ele queria vir para cá era o 
bom tempo e a possibilidade de vir fazer escaladas, que 
ele gostava… eu acho isso ótimo 

A.M. Acho fundamental que os designers tenham uma 
curiosidade que vá muito para além da área restrita deles. 
Um designer que só se interesse por Tipografia, é mau 
sinal… tem que ter uma curiosidade sobre o mundo 
muito maior. E esta austríaca que vem, que também tem 
um portefólio muito interessante, também não escondeu 
que gostava muito de vir para aqui por causa do surf… 
acho isso ótimo e acho que até vai ser um fator positivo, 
porque o Daniel também está metido nesse mundo. Isso 
é ótimo… 

A.M. Sim, isso até… nós temos vindo a fazer isso. Isso 
já está. Com a contratação do J.B. J.C. e da A.S., que é 
uma designer mais da área multimédia, já é… e já estão 
a fazer… estamos a desenvolver projetos para essas 
áreas… eu acho que isso é a evolução… quanto muito eu, 
como gestor geral do negócio, podia estar um bocadinho 
mais liberto para deteção de novas oportunidades e de 
preparação para elas 

D.S. A Joana MONTEIRO, que fez um excelente trabalho 
no tagv, ou com a [Companhia Teatro], coisas muito 
mais expressivas que não são aquelas fontezinhas mais… 
mais arrojadas… nunca são sempre aquelas fontes 
humanistas, vai para as fontes egípcias, desenhar fontes 
à mão, etc… 

D.S. Acho que com o decorrer dos anos, e com a 
confiança que fui ganhando com o J.B… ele mandou 
uma boca há uns tempos atrás, no Projeto do TAVORA… 
eu pedi-lhe ‘oh J.B., chega aí para ver isso’… e ele ‘agora 
não posso… epá, eu contigo não há problema nenhum’… 

‘mas vê aqui as coisas da Ana SABINO, também’… 
—‘Ah, pois, então calma, que a confiança aí já não é 
tanta’… e ele parou ali para ver. 

J.B. à parte de personalidades como o A.M., que 
é muito… control freak… às vezes tem muitas 
dificuldades, mesmo ao fim destes anos todos, em 
lidar com esta minha maneira de ser. Mas… eu, ao 
mesmo tempo, acho que isso introduz uma instabilidade 
dinâmica… quer dizer… esta coisa de eles não saberem 
muito bem o que é que eu… 

J.B. por exemplo, a Joana MONTEIRO… o trabalho da 
Joana era muito autoral. Os trabalhos da Joana eram 
muito marcados. Como ela resolvia bem, assumia bem 
as coisas, fazia essa coisa de procurar que aquilo saísse 
bem, e ia… isso nunca constituiu problema nenhum para 
mim…  

J.B. E achava… a S.V., que trabalhou connosco num 
projeto, dessas coisas que eu e o A.M. já íamos fazendo, 
havia um que nós já não tínhamos tempo para fazer, mas 
que era uma pena estar a desperdiçar aquela encomenda… 
e então ele lembrou-se de uma… irmã de um amigo, que 
trabalhava naquelas áreas… era uma coisa multimédia, 
um cd-rom… falou com ela, perguntou-lhe quanto 
é que ela levava… fez um orçamento, que achámos 
perfeitamente aceitável… quer dizer, era 50% do valor 
que íamos receber, portanto… porreiro. Fez tudo… e 
veio daí… e quando pensámos fazer o ateliê pensámos 

‘epá, a S.V… pelo menos há uma ligação a esta área, 
conhece melhor esta área’… e trabalha bem… 

J.B. Por acaso, fez dois ou três trabalhos, naquela altura, 
que não se repetiram, e nós pensámos… também foi 
uma das razões… ‘se calhar era melhor convidarmos 
esta tipa’… mas depois percebemos que ou que o 
que ela conhecia… quer dizer, houve muitas coisas 
que aprendemos com ela, até mais do ponto de vista 
da bibliografia… eu acho que ela, para mim, trouxe 
sobretudo isso… conhecimento sobre a bibliografia. 

‘Epá, tu tens que ver este livro, e este e aquele’… isso é 
importante, porque senão não chegava lá… 

J.B. É… e depois vou buscar tudo o resto… de conhecer 
essas coisas todas. Portanto, ela aí levou-me para as 
coisas certas. Eu lembro-me que, na altura, eu assinava 
a graphis, tudo bem… era a única referência assim, mas 
quero dizer… não conhecia a Eye… a diferença é esta. A 
S.V. apresenta-me a Eye… e depois eu pego… e depois, 
rapidamente percebemos… portanto, aí é muito útil… 

J.B. Acho que depende um bocadinho deles… Alguns 
são mais atentos ao que se passa cá, mas em geral, o 
que é incentivado, e eu acho que eles acabam por ir um 
pouco nesse sentido… e usando… hoje em dia, então… 
usando a net e não sei quê, eles andam sempre também 
muito mais lá por fora do que por cá.  
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J.B. Sim.  

J.B. Não… não há… quer dizer… Há algumas coisas 
que prefiro falar com eles pessoalmente do que estar… 

J.B. também porque sou muito preguiçoso. Prefiro falar 
do que estar a responder a mails… isso é uma seca… Eu 
acho que prejudica um bocadinho o trabalho, porque eu 
acabo por ser menos exigente nestas coisas…  

J.B. À distância, sim… e também depende um pouco 
das pessoas. Sobretudo se as pessoas responderem bem 
e com eficácia, eu sou menos exigente. ‘Aquilo está 
controlado’ e tal… 

J.B. E às vezes falha. Às vezes falha. Por exemplo, 
este catálogo… a Ana SABINO… eu fiz o modelo. Ela 
subverteu o modelo. Eu percebi que ela estava com 
vontade de fazer uma coisa mais dela e não sei quê… 
está uma merda. Não só está mal impresso como está 
mal. Tem umas margens minúsculas, não se lê, para 
o texto é preciso estar a abrir assim o catálogo… é 
assimétrico, portanto são as duas páginas iguais, que é 
uma coisa que me irrita… que eu nunca faria. Mas foi 
precisamente por estar à distância… ela estar a fazer 
aquilo em duas semanas. Fazer com uma velocidade 
impressionante… não sou capaz de a chamar a 
atenção. 

J.S. mas, na realidade, as pessoas ficam a trabalhar 
geralmente até tarde, e às vezes até à noite e aos fins de 
semana. E portanto, eu não tenho razões de queixa. 

J.S. E já o fiz pelo menos duas vezes. Ou seja, se eu 
deteto uma situação de conflito, ou de crispação, ou de 
qualquer coisa que não funciona bem, eu tenho é que 
tirar isso da frente, porque senão aquilo vai-me cair 
em cima. Vai-me cair em cima de duas maneiras: cria 
um problema operacional, mas também me cria um 
problema de gestão. Depois o cliente acha que eu não 
sou capaz de gerir bem a equipa. ‘Está ali um gajo a dar 
problemas e ele não resolve… e portanto aquele gajo 
também é um problema…’ 

J.S. ainda hoje estivemos a falar sobre um dos nossos 
colaboradores que é a… os tradutores, que estão a 
fazer connosco a Agenda de GUIMARAES e que estão 
a traduzir tudo o que a gente precisa, que é a Ana 
YOKOCHI… aquilo é uma coisa inacreditável… aquilo 
nem sequer tem escritório. 

J.S. Mas havia lá uma parte que me magoava mesmo, 
que me tocava, que era a do site… e a desculpa que 
eu lhe dei, para o site não estar feito, ele devolve-a 

ali como sendo inclassificável ou, digamos, não 
aceitável… tem a ver com o nome do domínio. Epá… 
a primeira coisa que fiz, depois de ver aquilo, foi 
pegar no telefone e ligar-lhe. E sem qualquer ponta 
de maquiavelismo ou de cinismo, agradeci-lhe aquilo, 
porque inclusive aquilo ajuda-me também a acordar 
um bocadinho para aquilo que se está a passar com 
a [Coleção Livros]. Eu já sabia aquilo tudo. Mas o 
facto de ele ter posto aquilo no papel, daquela maneira, 
foi extremamente importante. Mesmo que eu saia 
chamuscado, e saio, daquele argumentário. Inclusive, 
ele sugere propor uma pessoa, uma designer, para 
fazer aquele trabalho de promoção da coleção e eu já 
pedi a linkagemcom essa criatura para ver como é que 
podemos trabalhar… uma tipa que eu não conheço 
e, portanto, não sei… mas que é recomendada por 
ele e baseado naquela recomendação dele eu tenho a 
certeza de que essa pessoa será a pessoa adequada. E 
portanto… neste mundinho em que agente gosta muito 
de ser lambido e não gosta muito de ser chateado, eu 
diria que este comportamento… é assim… 

J.S. O trabalho com os ilustradores e com a ilustração 
é de facto referencial. Claro que estamos a falar de 
ilustradores que não são do ateliê e não somos só nós 
que trabalhamos com o J.B. Fazenda ou com o André 
Carrilho. Mas uma coleção de discos ou de livros que 
tenham capas com ilustração tem uma possibilidade 
bastante forte neste país de ter sido feita aqui nesta 
casa. Especialmente se for boa ilustração.  

J.S. Uma coisa eu reparo muito facilmente: a 
velocidade a que as pessoas trabalham, quando vêm 
para este ateliê, é completamente diferente, em média, 
do que aquilo que fazemos cá dentro. Nós somos uma 
máquina terrivelmente eficaz, no geral. Muito veloz, 
muito rápida. Quando temos alguém de fora, quer seja 
profissionais caídos em desgraça, quer sejam rookies 
ou estagiários que vêm das escolas, há um confronto 
terrível entre a velocidade com que nós fazemos e 
trabalhamos, e cumprimos essas tarefas e metas, com 
aquilo que as pessoas de fora nos trazem. E isso é um 
problema com o qual é difícil lidar… ou seja, tenho 
dificuldade em fazer uma equipa de outsourcing, 
digamos, ou ter pessoas com quem eu trabalhe 
regularmente e tenham um nível de competência 
técnica e de serviço da equipa que tenho aqui. E não 
estou a falar de criação, ou de criatividade… 

L.A. É. É um bocadinho one man show. Eu costumo 
dizer isso. É um bocadinho one man show.
 
L.A. Sim, sim. É o tal lado negativo do design, que 
eu acho que… noutros contextos, com mais tempo, 
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têm toda a vantagem as pessoas discutirem as coisas. 
Mas neste momento, neste ateliê, com estas pessoas, 
não faz sentido. Acaba por ser… não é perda de 
tempo, mas é um bocadinho contraproducente… 
as pessoas vão chegar lá… e se não chegarem… 
eventualmente vão chegar. Se não chegarem a meio, 
vão chegar no fim. Se não chegarem à primeira, vão 
chegar à segunda.  

R.M. Eu quando entrei no ateliê tinha entrevista com a 
LEVINA, mas lembro-me de tudo super bem, mesmo… 
e lembro-me do J.S… lembro-me da LEVINA ter 
mostrado o meu portfolio impresso, porque eu 
tinha um portfolio impresso, na altura. Versão site, 
impressa… 

R.M. Epá… se formos, por exemplo, falar dos 
trabalhos do R.B… ou da E.G… tu consegues notar 
ali… principalmente no R.B… mesmo que com uma 
supervisão do J.S., tu vês que aquilo é do R.B. Hmm… 
mas não sei se é porque já há uma linha gráfica muito 
sólida… 

R.M. Sim, nele… e em relação a determinados clientes. 
Ou seja, tu vês qualquer coisa que é feita para a EGEAC e 
vês… ‘ok, isto foi o R.B.’… ou é do R.B… mas também 
porque lido muito com aquilo que ele vai fazendo… 

R.M. Estava a tentar lembrar-me de alguma coisa 
concreta, que não refletisse de certa forma a identidade 
dele… (pausa longa…) não te sei dizer bem se tudo o 
que sai dali reflete… sei lá, em termos de revistas acho 
que todas refletem, muito. Hmm… aquilo que o J.S. faz. 
Mesmo feitas comigo… ou por mim… por exemplo, a 
[Revista]. Foi feita por mim, mas foi o J.S. que a criou. É 
tudo muito na base daquilo que ele já tinha desenhado, 
portanto… não… 

R.M. Sim, às vezes acho que… e pela discussão 
das coisas… sei lá, por exemplo, agora com a 
campanha ‘andar em festa’, o R.B. teve a ideia, que 
era a questão dos transportes… e eu peguei na ideia e 
fi-la conforme achei que podia resultar graficamente. 
E isso resultou… ou seja, o R.B. teve a ideia e eu 
concretizei-a… não sei se era assim que ele a tinha 
idealizado quando falou nisso… o J.S. achou bem, 
depois o R.B. também achou bem… acaba por ser um 
brainstorming, mesmo quando é à distância… porque 
muitas coisas têm que ser… essa ideia eu criei-a 
completamente fora do ateliê e… e depois a opinião 
que o J.S. tem, ou que o R.B. possa ter ou outra pessoa 
também a molda. E portanto tu és… uma pessoa que 
acaba por ser versátil e te moldares… e isso também 
tem que ver com o cliente… 

R.M. Sim. Sei lá, isto porque… não por obrigação ou 
por imposição, mas acabei por trabalhar sempre muito 
com o R.B. Para dar apoio nas Festas, na EGEAC… 

R.M. Sim, é com ele com quem acabo por trabalhar 
mais. Não que não peça ajuda a outras pessoas, ou por 
opinião ou mesmo problemas técnicos… o L.A., por 
exemplo, está lá sempre. Mas… em termos de trabalho, 
de desenvolvimento… e mesmo discussão de ideias, é 
com o R.B. que acontece mais. Isso não me incomoda 
de todo porque eu admiro-o mesmo… e acho que 
sinto ali um segundo professor. OK, o J.S. se calhar 
é o primeiro, porque é o J.S. e está ali… também é 
um professor do R.B., entre aspas, e o R.B. é o meu 
segundo professor. 

R.B. Sim, mas então é porque isso de alguma forma 
foi sendo natural. Não há uma regra instituída. E aqui 
voltamos às tais regras ou características necessárias 
à liderança… ‘na ausência deste, falas com este’… 
não é isso. De alguma forma, tu perguntarás sempre 
a quem… tens essa liberdade, também, perguntarás 
sempre… as pessoas perguntarão sempre, ou 
poderiam pedir sempre uma segunda opinião a quem 
acham que, naquele caso concreto, possa dar melhor 
mais valia ou contributo para aquela coisa. E isso 
normalmente está muito… até por parte do trabalho 
em causa. Nós não fazemos… apesar de tudo, os 
trabalhos do ateliê são muito diferentes. Eu não me 
acho assim tão claramente a segunda opção para todo 
o tipo de coisas. 

S.V. Existem vários tipos de criativos dentro do ateliê, 
como pudeste verificar… Eu acho que no caso do R.B., 
que é assim a pessoa… o mais antigo, que já está na 
fase sénior… ele está a tentar criar a própria… o que 
eu sinto é que ele está a criar a própria linha dele, não 
é? Os restantes criativos, para mim facilmente… eu 
acho… poderiam entrar e trabalhar noutra empresa, 
com outro conjunto de valores… portanto, eu no 
fundo demarco aqui essas duas… é o R.B. e o resto. 
Absolutamente. 

S.V. eu encaro… o meu papel aqui no ateliê é tomar 
conta deles… 

S.V. … do bem-estar. Só isso. Não gosto de dar opiniões 
porque não tenho qualquer formação na área em 
relação… como é que o trabalho está, ou como é que o 
trabalho está a avançar. Gosto de sentir é que a pessoa 
esteja bem enquanto está a fazer o trabalho… Que esteja 
motivada… Esse foi o papel que eu encaixei para mim 
desde o início… e que continua até agora. 
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S.V. Perfeitamente confortável. Porque também tem que 
ver com a minha área… Eu sou assistente de direção. Eu 
sou assistente. Eu assisto. Já… anteriormente já tinha 
trabalho dentro da área… a trabalhar com criativos… no 
caso um músico… E que foram 3 anos… e os músicos 
são pessoas muito especiais… portanto, eu consigo 
perceber como é que é o processo de criação… Consigo 
compreender, eu não sou. Não sou nada criativa… tenho 
uma formação militar… chegar, cumprir… Mas depois 
também tenho o meu lado que é de… quando me 
empenho em relação a uma coisa gosto que as coisas 
estejam bem. 

S.V. As últimas experiências que temos tido nessa área 
mostram que não resulta… não resulta porque têm que 
haver uma proximidade com o cliente… a pessoa está 
em casa e muitas vezes não… por exemplo, trabalhando 
como freelancers, que muitas vezes têm outros trabalhos, 
não… não respondem na hora… acaba por haver ali 
uma série de pequenos stresses e entraves que eu acho 
que não resulta… no caso do ateliê, das pessoas do 
ateliê, é diferente. Já conhecem a mecânica, portanto… 
se houver alguém, por exemplo, hoje… ou situações de 
greve, como já aconteceu, em que não há a possibilidade 
de vir para o ateliê… 
 

A.M. Não toda a gente, não. Muitas pessoas, não. 
Mas algumas pessoas, nalgumas áreas-chave, sim. 
Eu, neste momento… a minha grande necessidade 
de estar no escritório é o relacionamento humano e 
pessoal… que é crítico para a dinâmica de equipas. 
Porque em termos do acesso à informação, etc, 
fisicamente não preciso de lá estar. E faço questão 
de lá ir regularmente porque há muitas coisas que eu 
não percebo… enfim, mesmo da dimensão pessoal 
das pessoas, etc, que só se percebe in loco… e isso é 
importante. 

A.M. nós, neste momento, temos colaboradores 
externos, quase a tempo inteiro, como a Ana SABINO, 
que há três anos atrás… conseguíamos, mas implicava 
uma comunicação por telefone e não sei quê… neste 
momento, eu próprio… trabalho… quer dizer, 
raramente preciso de estar fisicamente no escritório… 

A.B. Não, não é comum. Normalmente trabalhamos 
no ateliê… e a ideia é um bocado essa, porque surgem 
muitos trabalhos… Nós temos muitos projetos. Já 
tivemos mais… Mas temos muitos projetos de longo 
curso 

A.B. há também o interesse de que as pessoas estejam 
ali. A não ser que tenham que estar em casa…  

A.S. Não é comum, mas se tiver alguma coisa que não 
me saia da cabeça… eu prefiro estar a trabalhar do 
que deixar para segunda-feira… 

A.S. Sim, exatamente. Não tenho problemas nenhuns 
em ficar o fim de semana em casa a fazer.  

D.S. Não. Meto as coisas numa pen ou assim e 
trabalho em casa. Eu estive de férias a semana 
passada, e os meus patrões nem sabem disso, mas… a 
cena do TAVORA continua… precisavam disto e não 
sei quê… e como disse, eu é que faço a ligação com o 
cliente. 

J.B. Foi. Eu acho que ela, se estivesse aqui, dizia-
lhe ‘epá, não, oh Ana… imprime lá’. Víamos ali, em 
papel… ‘não’… à distância, esta coisa de ver em PDFs 
e não sei quê… há muita coisa que vai. 

J.B. E às vezes falha. Às vezes falha. Por exemplo, 
este catálogo… a Ana SABINO… eu fiz o modelo. Ela 
subverteu o modelo. Eu percebi que ela estava com 
vontade de fazer uma coisa mais dela e não sei quê… 
está uma merda. Não só está mal impresso como está 
mal. Tem umas margens minúsculas, não se lê, para 
o texto é preciso estar a abrir assim o catálogo… é 

Desmaterialização
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assimétrico, portanto são as duas páginas iguais, que é 
uma coisa que me irrita… que eu nunca faria. Mas foi 
precisamente por estar à distância… ela estar a fazer 
aquilo em duas semanas. Fazer com uma velocidade 
impressionante… não sou capaz de a chamar a 
atenção. 

J.B. É. É muito mais fácil responder aos mails por 
‘ok.’ do que estar ali a pensar ‘e agora, como é que eu 
vou responder a este tipo?’… portanto, há muita coisa 
que passa nesse trabalho à distância mais facilmente 
do que é feito aqui… também, em geral… se a gente 
deu o trabalho a um freelancer, que o está a fazer à 
distância, também é porque a importância já é relativa. 
Se for assim vital, não está. 

J.B. Pois. Por exemplo, esta exposição do Museu 
de Arte Antiga é importante, epá mas as condições 
em que eles a puseram, eu… pronto… desligo. ‘epá, 
ok…então faz a Ana, trata lá com eles’… A Ana 
mandava-me coisas e eu ’epá, vê com eles. Eles que 
escolham’… quer dizer, aquilo já não é tempo para 
fazer as coisas, as condições já não são… e eu não 
me vou chatear. Lá está, é a tal coisa… há umas 
determinantes, que condicionam o trabalho, que o 
põem num determinado nível que eu não me vou 
matar por causa disso. Não me vou estar-me a irritar 
por uma coisa que eu não vou conseguir mudar… o 
tempo vai ser pouco, eles vão opinar, não há tempo 
para discutir com eles e para desfazer as opiniões 
deles… e pronto, eu aceito. É só garantir que aquilo 
não seja uma coisa aberrante… agora, já sei que não 
vai ser uma referência. Mas isso é, à partida… já sei. 
Isso já não faço, estar-me a matar a tentar… 

J.S. mas o trabalho é tão pouco rentável que não 
permite ter a casa aberta… e portanto os gajos 
podem trabalhar em casa. Só fazem aquilo, são 
especializados. Podem sofrer um despedimento, ou 
uma perda de… confiança, não, mas… pode acontecer 
faltar-lhes trabalho. Mas apesar de tudo não têm… 
não é um barco muito grande que vai ao fundo, não 
é? Mas aquilo também não tem nada que saber. Quer 
dizer… há princípios… mas que os gajos também 
dominam aquilo muito facilmente… mas se for um 
livro com imagens ou se for uma enciclopédia ou não 
sei quê já não é tão fácil e portanto a coisa, a partir 
daí, multiplica-se… ora nós fazemos aqui um trabalho, 
apesar de tudo, muito sofisticado, muito diversificado… 

J.S. epá, apesar de tudo acho que tem que ser 
presencial, se não também… a sério… eu acho 
que… isto não é trabalho técnico. Como é que tu 
depois desenvolves as tuas capacidades, os teus skills, 

aquelas habilidades que tu tens disto ou daquilo, 
mesmo que eu diga que esta é mais genética e não é 
transmissível… epá, mas como é que tu consegues 
fazer isso, se não for presencialmente? 

J.S. Hmm… depende… se for um livro… livros de 
ficção, sim… mas se for um livro como aquele que eu 
estava ali de volta, da E.G., olha… ela estava para lá 
a armar uma confusão com os extratextos e não sei 
quê… que só presencialmente é que a gente conseguia 
resolver… (pausa longa…) há um limite, digamos, de 
competência, em relação a esse afastamento físico. 

J.S. E de facto, estes gajos, quando estão de férias, 
ou estão doentes, em casa, às vezes conseguem fazer 
coisas de trabalho, e trabalhar com os clientes… Qual 
é que é o problema? Perde-se alguma coisa nisto. O 
contacto… e não é tanto o contacto humano, que para 
mim ou para a S.V. é mais importante, e para eles é 
menos… mas como são trabalhos de continuidade, 
não são trabalhos de criação pura, são trabalhos 
de continuidade, e de desenvolvimento, e de muita 
discussão e os clientes são muito chatos, e aquilo 
nunca foi muito bem dito… e agora não é bem assim, 
é assado, e agora falta isto e falta aquilo… obviamente 
que essa autonomia e esse afastamento têm sempre 
um prejuízo. Percebes? Têm sempre um prejuízo. E se 
falarmos de um cliente que, apesar de tudo, tem uma 
latitude ou um tamanho como a EGEAC… 

R.M. É… (risos)… Sim, trabalho. Mesmo porque… 
ou, imagina, se às vezes quero fazer alguma coisa, ou 
querer ir à ginástica ou uma porcaria qualquer… vou 
e depois vou para casa e continuo a trabalhar. Ou 
porque me apetece jantar em casa porque não quero 
jantar outra vez sozinha aqui, ou… janto em casa, e 
depois trabalho… 

R.M. Chateia-me é quando falta alguma coisa e penso 
‘oh, não! Tenho que ir ao ateliê…’ já me aconteceu… 
só que depois acabo por conseguir dar a volta ou 
avanço com outra coisa que era menos importante mas 
fica feito… em alturas de muito trabalho. 

R.M. Agora… se sei que tenho companhia em casa, 
e sei que estamos no mesmo ritmo de trabalho, é 
mútuo… portanto, não me chateia de forma alguma. 
Chateia-me porque o computador é um bocadinho 
mais lento… só por isso… mas ainda funciona bem, 
portanto… 

R.B. Quando é preciso, sim. Quer dizer… quando 
és responsável por determinado projeto, e se isso for 
necessário para que o serviço seja cumprido…  
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R.B. Sim… acho que é onde tu, eventualmente, farás 
melhor trabalho e também é uma forma de reservares 
o tempo que estás em casa para outras coisas. Senão, 
às tantas… uma coisa é acompanhares em casa outra 
coisa é estares a trabalhar em casa. 

R.B. há alguma coisa de teletrabalho que me agrada 
imenso… esta coisa de termos de nos deslocar 
todos os dias de manhã, termos que nos levantar à 
mesma hora… aproveitando alguma flexibilidade 
que por vezes o J.S. dá, às vezes até podia tornar a 
coisa mais fluente. Mas… são assim uma espécie de 
preocupações e de ideias que tenho… não tenho assim 
nada muito… 

S.V. As últimas experiências que temos tido nessa 
área mostram que não resulta… não resulta porque 
têm que haver uma proximidade com o cliente… a 
pessoa está em casa e muitas vezes não… por 
exemplo, trabalhando como freelancers, que muitas 
vezes têm outros trabalhos, não… não respondem na 
hora… acaba por haver ali uma série de pequenos 
stresses e entraves que eu acho que não resulta… no 
caso do ateliê, das pessoas do ateliê, é diferente. Já 
conhecem a mecânica, portanto… se houver alguém, 
por exemplo, hoje… ou situações de greve, como já 
aconteceu, em que não há a possibilidade de vir para 
o ateliê… 
 

A.B. Sim… É um desbloqueador de problemas. Um 
facilitador. 

A.M. Isto é, há muitos procedimentos na empresa 
que foram fruto de um plano, isto é… identificar uma 
necessidade ou qualquer coisa do género e depois, das 
duas, uma: ou se faz alguma pesquisa e se percebe 
como é que os outros tentaram resolver essas questões 
ou por ensaio, tentativa e erro, em que adotámos um 
procedimento ou algo do género. Esta relação da gestão 
do escritório, quer dizer… da gestão da empresa… 
tem algumas regras não explícitas, que no fundo se 
foram formando ao longo do tempo, mas é muito mais 
do domínio de uma… quer dizer… de uma relação 
interpessoal… aliás, acho que é um bocado o reflexo de 
como a empresa surge 

A.M. Essa relação com o J.B., no fundo é uma relação 
muito pouco formalizada em termos de regras, ou de 
procedimentos… existem algumas normas que quase 
que estão implícitas… 

A.M. tudo o que tenha a ver com decisões financeiras, a 
última palavra é minha… mas obviamente o J.B. tem 
opinião e pode emiti-la… 

A.M. muitas vezes o J.B. tem ali uma função 
fundamental na empresa, que é garantir… é muito fácil, 
porque eu estou muito exposto ao dia a dia… à pressão 
do cliente, às exigências de prazos, etc… e é muito fácil, 
perante essa pressão diária e esse desgaste, começar a 
facilitar. Facilitar no sentido negativo de… enfim, ser 
pouco exigente com o nosso trabalho… embora eu 
tente não o fazer, mas acontece. A pressão pode ir nesse 
sentido. E o J.B. consegue manter ali uma exigência de 
qualidade mas tendo em consideração que não podemos 
viver num castelo isolado do mercado 

A.M. Os projetos da empresa são distribuídos à medida 
que vão entrando… são distribuídos normalmente 
por mim, eventualmente consultando o J.B. sobre 
compatibilidades de perfis, de competências e 
necessidades do projeto… muitas vezes há um grande 
fator, e se calhar… em plano de igualdade com esse 
perfil de competências e disponibilidade para o projeto, 
vem a questão da disponibilidade em cada momento do 
plano de trabalhos… 

A.M. Eu acho que obviamente agora há uma dimensão… 
também a partir do momento em que temos oito ou 
nove pessoas a nosso cargo, que temos uma série 
de responsabilidades não só com essas pessoas mas 
também com uma carteira de clientes que já está 
connosco há uma série de anos… há uma dimensão 

Gestão
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mais formal nos negócios e na responsabilidade que tem 
o seu custo… deixa de ser aquele entusiasmo de uma 
empresa que nasce e tudo é possível…  

A.M. Raramente… não são questões que eu acho 
que sejam intrínsecas… eu acho que são muito 
determinadas pelas circunstâncias… e um dos 
problemas muitas vezes é a falta de… quase sempre, 
isto reduz-se à questão da comunicação. Quando as 
coisas eventualmente não estão a funcionar da forma 
mais fluida e mais entusiástica, eu… quase sempre, a 
explicação está na comunicação. 

A.M. há momentos em que seja por as agendas pessoais 
andarem tão intensas, seja por momentos de picos 
de trabalho no Ateliê de Coimbra, que nós tentamos 
evitar, mas que às vezes são inevitáveis… quando temos 
clientes de vários anos da empresa, que nos lançam 
desafios em simultâneo, e que nós temos a noção de 
que temos que agarrar essas oportunidades, porque 
são momentos críticos para empresa… e depois muitas 
vezes a comunicação… 

A.M. eu acho que aí até se nota mais no discurso do 
J.B., quer dizer… que hoje em dia tem um discurso, sem 
deixar de ter essa preocupação como designer, muito 
mais consciente do lado empresarial destas coisas do 
que no início… 

A.M. às vezes a mim custa-me mais que ao J.B., porque 
tenho a preocupação, também, de sustentabilidade 
financeira… 

A.M. de perceber que há projetos que estão a vir no 
nosso caminho e que eu provavelmente tenho que os 
recusar porque percebo a priori que não estão reunidas as 
condições para que aquilo seja um sucesso… e portanto, 
a prazo, iriam prejudicar muito mais a empresa… mesmo 
que eu conseguisse ali fechar um contrato e faturar, 
iríamos provavelmente sair dali com muitas mazelas 
e com muito menos vontade e ânimo de volta no dia 
seguinte… iríamos muito provavelmente ficar com 
alguém que não seria um bom embaixador do nome do 
Ateliê de Coimbra no mercado… e portanto, às vezes são 
essas decisões… essa é claramente uma das questões… 

A.M. Eu nunca pensei nas coisas nesses termos. Porque… 
uma das coisas que me dá gozo, como gestor, e se calhar 
é a coisa que mais prazer me dá é gerir pessoas… gerir 
pessoas, em torno de projetos, em torno de causas… a 
minha abordagem, quer aqui, quer noutras atividades em 
que eu tenho trabalhado em equipa, eu não… eu sei que 
isso será um erro, provavelmente… nunca refleti muito 
sobre isso.

A.M. Sei que provavelmente que a teoria nos dirá 
‘ok, vamos definir aqui um projeto empresarial… 
vamos identificar as necessidades e o tipo de 
competências de que nós necessitamos, e depois 
vamos preencher esses lugares com as pessoas com 
os melhores perfis’… eu faço isso, a partir de certo 
ponto, no Ateliê de Coimbra… nós, neste momento, 
se precisarmos de alguém para um posto específico, 
vou fazer esse exercício… vou pensar ‘ok, estão a 
crescer os projetos na área digital’… e fizemos isso 
recentemente com o J.B. J.C… ‘claramente precisamos 
aqui de competências nesta área… qual é o perfil de 
características de competências técnicas que a pessoa 
tem que ter, mas também qual é o perfil’… e isso é uma 
questão igualmente importante… ‘de personalidade 
e de capacidade de trabalho em equipa que tem que 
ter‘ e depois vamos à procura de alguém… nesses 
casos de, digamos… nesses lugares que eu diria mais 
que estão ao mesmo nível, como é o J.B., eu não fiz 
propriamente esse exercício, de dizer… ‘epá, eu preciso 
de montar uma empresa de design e portanto vou à 
procura de um complemento de um designer… de um 
diretor criativo que tem que ter estas características… 
eu acho que aí nasce ao contrário. Aí, há uma química, 
há algo que acontece… e a partir daí trabalhamos… se 
calhar esta analogia pode ser mal interpretada, mas 
é um bocadinho como na vida familiar… nós não 
escolhemos uma parceira… e depois vamos à procura 
dela… (risos)… acontece primeiro algo… e portanto, 
eu não vejo essas coisas por aí… ‘epá, se o J.B… bom, 
bom, era se o J.B. tivesse mais estas características e 
menos outras’… com certeza, há coisas que… pode 
haver questões que momentaneamente irritam ou 
outras que são surpreendentes, mas eu penso nesses 
termos… podemos fazer esse exercício, mas aí 
teria que me distanciar e pensar um pouco. Então… 

‘agora, se tivesses que fazer uma conferência ou uma 
comunicação sobre aqueles que são os traços mais 
importantes para um diretor criativo’… não o tenho na 
cabeça, mas há coisas que para mim são óbvias. Tem 
que ser alguém com uma paixão muito grande por 
aquilo que faz, obviamente… tem que gostar de fazer… 
aquele gozo de que eu falava há bocado… de fazer algo, 
de partir de um plano, de uma ideia, e de a executar e 
de a levar até ao fim, acho que isso é muito importante… 

A.M. Um bom gestor… muitas vezes como é que eu vejo 
o meu trabalho? E no fundo o do J.B. é capaz de não ser 
muito diferente, mas numa outra área… o meu trabalho, 
no essencial, para além de garantir a sustentabilidade 
deste organismo, que é a empresa, é facilitar as 
condições para que as pessoas façam o seu melhor. A 
minha missão no dia a dia é essa.
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A.M. E muitas vezes eu faço questão, e acho que vice-
versa… muitas vezes eu faço questão de reservar o J.B. 
nalguns desses processos, precisamente para ele ter 
esse distanciamento, essa reserva… de intervenção nos 
momentos críticos, e vice-versa. 

A.M. Exatamente… e há uma confiança… isso é 
fundamental. Há aqui uma confiança mútua inabalável… 
não preciso de conferir o que é que o J.B. faz e vice-
versa. Sei que o assunto que lhe está delegado está bem 
delegado, e vice-versa. Isso é fundamental. 

A.M. Eu tenho uma dupla função no Ateliê de 
Coimbra, no fundo. Sou… faço a gestão geral da 
empresa, em termos genéricos, e acabo por fazer 
grande parte da gestão de projeto… ou, diria, gestão 
comercial, digamos assim… angariação e entrada de 
clientes e projetos, no Ateliê de Coimbra. Portanto, 
há aqui duas dimensões. Enquanto gestor da 
empresa, não é uma gestão exclusivamente dirigida 
aos acionistas, no sentido… como a maior parte das 
empresas, em que as empresas existem basicamente 
para… quer dizer… para realizar proveitos para 
os seus acionistas… obviamente tem uma grande 
componente disso, porque as empresas são isso…
as empresas existem para… o seu fim não é dar 
emprego… o seu fim é gerarem proveito para os 
acionistas. 

A.M. Sim, mas só para terminar aí nesse espaço, com 
os designers… o meu papel aí é muito um papel de 
reunir e passar a informação sobre os projetos que têm 
que executar… de uma forma… o mais factual e o mais 
estruturada possível… quer dizer, limpar o lixo… mas 
também não apontar soluções 

A.M. Vou fazendo atualização da informação do 
estado… porque muitas vezes estou mais exposto ao 
cliente, e portanto, tenho que ir fazendo a comunicação… 
mas não estou propriamente a acompanhar cada um 
dos estudos, e das conquistas e dos fracassos diários do 
desenvolvimento de um projeto gráfico. 

A.M. E lá está, os momentos de conflito que mais 
surgem, têm sempre que ver com duas questões. São 
do exterior para dentro… muitas vezes podem ser 
condicionantes do projeto, de prazos ou do desfasamento 
de expectativas, ou qualquer coisa do género, que 
geram tensão dentro da empresa, ou pontualmente tem 
a ver com a vida pessoal das pessoas. Isso acaba por 
transparecer também… há momentos em que… e esse 
é um papel muito importante que eu também tenho 
que desempenhar… muitas vezes também estar atento 
a alguns sinais e perceber que as pessoas também tem 

momentos… têm flutuação em termos de energia e 
disponibilidade.
 
A.M. os desafios que se colocam a uma empresa da 
nossa área não são assim tão diferentes dos desafios 
que se colocam às outras empresas… há aqui uma 
dimensão… mesmo em outras áreas, o facto humano… 
essa é grande parte de um gestor… grande parte do 
trabalho de um gestor é gerir as pessoas, se calhar 
a mais importante de todas. E isso acontece em 
qualquer área de atividade. Há aqui eventualmente 
algumas nuances, que tem a ver com aquela questão 
que eu dizia… há aqui uma questão de necessidade 
de realização e até de expressão artística… embora 
eu tenha sempre muito cuidado em introduzir o 
termo ‘artístico’… mas é evidente que há aqui uma 
componente de criação artística, na nossa atividade, 
apesar de ser uma prestação de serviço. Mas não 
partilho dessa ideia, que ‘os criativos são umas 
prima donas’… não. São como as outras pessoas. Há 
características… também é evidente que nós filtramos 
as pessoas. 

A.M. Nós, durante muito tempo, fazíamos essa 
gestão para os projetos mais importantes e os outros 
quase que nem estavam materializados. A partir 
de certa altura nós percebemos que seja qual for o 
projeto há aqui um procedimento formal que tem 
que ser seguido. Até para garantir que ele, no final, 
ele é faturado… para garantir se ele, no final, é 
rentável ou não… se não, estamos a trabalhar e um 
dia chegamos ao fim e percebemos que estamos com 
uma atividade deficitária. Há questões que têm que 
ser procedimentadas 

A.M. o gabinete era inglês, mas agora já não me 
lembro qual era… e ela dizia uma coisa que era 
engraçada e identifiquei-me logo com aquilo. Um bom 
gestor de projetos… e agora estou a falar na minha 
qualidade enquanto gestor de projetos no Ateliê de 
Coimbra e enquanto gestor comercial… ela dizia 
que tem que ter uma componente nerdy… nerdy em 
termos de tecnologia… e eu confesso que tenho essa 
componente. Dá-me imenso gozo estar… agora nem 
tenho tido tanto essa disponibilidade, mas ir estando 
atento às magníficas ferramentas e aplicações que nos 
são disponibilizadas, diariamente… online e tal… 

A.M. Haver uma figura, que funda o ateliê, e depois 
assume essas funções todas… e depois, a prazo, lá tem 
um contabilista que dá uma ajuda na parte de faturação, 
e não sei quê… depois eventualmente contrata uma 
secretária, para tratar da parte mais administrativa, 
despachar cartas… mas ele continua a tomar essas 
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decisões todas… o ateliê, aqui, não tem isso. O J.B. está, 
essencialmente, focado na direção criativa. Eu estou, 
essencialmente, focado na sustentabilidade da empresa 
e na garantia das condições logísticas e funcionais para 
que a empresa possa desenvolver a sua atividade…  

A.M. Não sei se é garantia em todos os lados… acho 
que, também, há aqui uma complementaridade mesmo 
na nossa área… nos designers… compondo um leque de 
competências complementar e, particularmente, neste 
momento de transição 

A.M. Sim, neste caso aqui… esta ferramenta por 
acaso integra isso. Anteriormente não integrava. Esta 
ferramenta inclui, por acaso, e associado a cada 
tarefa, o tempo afeto ao projeto. Aliás, foi uma das 
razões de escolha, por aquela questão de que falava de 
não termos mais uma ferramenta… porque isso cria 
pressão nas pessoas. 

A.M. Mas obviamente que um diretor geral de uma 
empresa, como eu, tem que reservar uma boa dose do 
seu tempo, ou uma parte importante do seu tempo, de 
planeamento e antecipação do futuro. Neste momento, 
eu sinto que está um bocadinho afetado e, nesse 
ponto de vista, eu gostaria de introduzir aqui alguma 
alteração na dinâmica da empresa, nomeadamente de 
transferência de competências minhas nalguma gestão 
de projeto e mesmo na gestão comercial de certos tipos 
de projetos…portanto, delegar isso, criar novas figuras 
ali dentro… novos gestores de projeto que pudessem 
assumir… e já estamos a fazer isso. E ir-me libertando 
para preparar o terreno do que vem a seguir, para não 
andarmos a roubar… para andarmos em antecipação. 
Isso sim… isso claramente eu queria. 

A.M. Não, isso é uma política corrente… isso segue 
um procedimento que está mais ou menos… há ali um 
período anual em que nós fazemos o levantamento do 
parque informático das necessidades de renovação, das 
disponibilidades financeiras… isso está mais ou menos 
procedimentado. Regularmente, fazemos uma aferição 
do parque informático… isso já nem é quase um 
procedimento…  

A.M. Sim, isso até… nós temos vindo a fazer isso. Isso 
já está. Com a contratação do J.B. J.C. e da A.S., que é 
uma designer mais da área multimédia, já é… e já estão 
a fazer… estamos a desenvolver projetos para essas 
áreas… eu acho que isso é a evolução… quanto muito eu, 
como gestor geral do negócio, podia estar um bocadinho 
mais liberto para deteção de novas oportunidades e de 
preparação para elas
 

A.M. Vou fazendo isso, se calhar não com a reflexão e 
ponderação que eu gostaria. Um bocadinho mais sob 
pressão… e eu acho que isso é uma questão crítica. A 
gestão tem que estar à frente da empresa. Um tipo não 
começa a pensar mudar… quer dizer, eu não posso 
começar a pensar que vamos deixar de fazer livros 
quando param as encomendas… Eu tenho que prever 
que a indústria livreira e editorial claramente está em 
declínio e que eu, daqui a um ano, tenho que compensar 
40, ou 50, ou 60% de quebra de faturação nessa área, 
com um novo serviço ou uma nova área de negócio. 
E eu para ter uma nova área de negócio daqui a um 
ano e meio, tenho que começar a trabalhá-la agora… 
Provavelmente isso implica dar formação às pessoas, 
eventualmente contratar novas pessoas… fazer algum 
tipo de esforço comercial para angariação de clientes 
nesse novo setor… portanto, desse ponto de vista, essa 
dimensão da gestão não pode ser descurada. Não é gerir 
o dia a dia.  

A.M. agora, num trabalho de um designer… o que é 
que é informação vital e tem que ficar registada… o 
que é que é informação relevante e que tem que ficar 
no projeto e o que é que sai… é um exercício muito 
semelhante…  

A.M. Isto é mesmo informação vital à gestão’… aliás, há 
uma frase célebre, acho que é do Einstein… ‘everything 
that counts can be measured, but not everything that can 
be measured, counts’(*)… Isto é, tudo o que é vital para 
tomar decisões em gestão, pode e deve ser medido… 
mas nem tudo o que pode ser medido é importante… e 
às vezes a gestão e a administração cai um bocadinho 
nessa coisa de medir tudo e quantificar tudo… quantos 
clipes se gastam por mês no escritório…quer dizer, isso 
já é um absurdo… 

D.S. Sim. Acho que… se todos os designers… pode 
não ser o que está na cabeça dos patrões, ou o que 
está na cabeça dos meus colegas, mas… se pensarmos 
assim: ora bem, o gestor… ou o CEO, o que seja… é 
importante, onde? A ir buscar trabalho. Eu, para ter 
trabalho… ele tem que ter liberdade, espaço, para ir 
buscar novos trabalhos… se ele tiver que andar a gerir 
os meus três ou quatro projetos, mais os teus três ou 
quatro projetos, mais as capas da R., mais a agenda da 
Ana B… se ele tiver que fazer a gestão disto tudo, ele 
não vai ter tempo para andar à procura de trabalho. 

D.S. Portanto, eu acho que todos os designers deviam 
perceber que… tudo bem, eu sou designer… eu tenho 
que gerir…se eu quero que a coisa saia de determinada 
forma, tens que andar com ela para trás e para a frente, 
e trabalhá-la… tu não podes estar à espera que uma 
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reunião seja marcada pelo A.M. para tu decidires 
determinadas coisas com o cliente. Tens que ser 
tu. Eu acho que todos os designers deviam ter essa 
preocupação e pensar… ‘tudo bem, eu não vou chatear 
o A.M. Não vou… eu vou gerir isto e vou’… 

D.S. houve uma altura em que ele pôs o A.S. a trabalhar 
comigo a gerir o MNAA… o MACHADO DE CASTRO… e 
até agora ainda não foi preciso nada! Zero! Sou eu que 
consulto os fornecedores para os orçamentos, sou eu que 
os consulto para saber como é que está a produção, sou 
eu que os consulto para prazos, sou eu que… depois há 
uma parte em que… quando surgem mesmo problemas, 
do tipo ‘não há dinheiro para isto, ou… aconteceu 
este problema assim, assim… aí, sim’… É ali que ele 
intervém. 

D.S. eu não acho que nós… nós, como designers e 
adultos… um designer não é só um gajo que se senta 
em frente ao computador e sabe fazer umas merdas no 
Indesign ou no Photoshop. Não é isso. Queres que uma 
coisa seja bem feita… por exemplo… queres que uma 
tabela, uma legenda… seja impressa num material xpto, 
e que tenha uma acabamento x… ‘deixa ver se isto é 
possível’. Como é que tu vais saber? Vais ligar ao A.M.? 

‘oh A.M., será que podias falar com o FERNANDO’? Não… 
vais tu ligar ao FERNANDO. A determinada altura já estás 
tu a fazer… uma coisa leva a outra. E isto faz com que 
os trabalhos sejam melhores ou piores. 

D.S. Há um ano. Era para abrir em novembro do ano 
passado. 7 de novembro, ou o que é…  

D.S. Sim, aqui. Mas são exceções, e acho que não é… 
não é a norma, e não é isso que é a filosofia do gabinete. 
Por norma, temos tempo para fazer as coisas. Vês as 
capas. Há livros… há capas em que a A.B. tem tempo 
para ler o livro, por exemplo… e isso é bom. Isso é um 
trabalho do A.M. 

D.S. Sim. Acho que isso é um trabalho do A.M., não é 
um trabalho nosso. Nós, quando nos chega um trabalho 
às mãos, já sabes que o deadline é aquele. 

D.S. o A.M. quase que mete na tarefa, 
obrigatoriamente, para a gente fazer pesquisas… as 
pessoas nem sempre o fazem, mas isso é de cada um. 
Eu faço sempre. Sempre. E tenho até uma pasta que 
diz ‘pesquisas’. 

D.S. Aconteceu uma coisa engraçada há pouco que 
tempo… eu trabalho com mesa e rato. Sou muito mais 
rápido com o rato e a paginar prefiro muito mais o 
rato do que andar com a caneta e a mesa. Mas tenho 

uma mesa e uma caneta. E o A.M. chega ao pé de 
mim e pergunta-me o que era aquilo. E eu ‘é a minha 
mesa’… —‘Mas precisas de uma? Se for preciso a 
gente manda comprar isso para ti’. Noutro gabinete 
isto não acontecia. Tu levavas o teu material para lá e 
passava a ser do ateliê… e ali não. Ainda agora esta 
semana o A.M… eu queria o novo sistema operativo. 
E ele respondeu-me que não estamos na melhor 
situação económica e não sei quê, mas vou mandar 
ao Rabaça… E nesse mail, já vai tudo para o Rabaça, 
para eles fazerem contas e saberem quanto é que custa 
o novo sistema operativo… noutros gabinetes isto não 
acontece. Também é verdade que eu estive um tempão 
para ter um computador em condições no Ateliê de 
Coimbra, mas… têm outras coisas em que eles… são 
sensíveis a isso… 

D.S. Portanto, eu acho que temos… e isto também 
não acontece noutros gabinetes. Precisas de uma fonte, 
não te vão comprar a fonte. Nem pensar. ‘Ou usa 
outra ou tenta piratear essa’. Aqui não… aqui tem uma 
cultura do tipo… ‘epá, quanto é que custa a fonte’… 

‘custa x’… ‘então vá, manda-se vir, fatura-se ao cliente, 
deixa-me ver isso’… e isso é bom. Isso é ótimo. 
Muitas vezes acabamos por… há fontes que não 
são fáceis de arranjar… mas o gabinete dá-nos essa 
possibilidade de trabalhar com determinados tipos 
de… fontes ou programas, que noutras circunstâncias 
seria impossível.  

D.S. Ou do A.M., que já falou com o cliente. Esse 
feedback… é assim, se estiveres preocupado em fazer 
uma coisa para ti, vai correr mal. Mas se estiveres 
preocupado em responder às necessidades do cliente, 
vai correr bem. E eu acho que isso é que faz com que 
os trabalhos do Ateliê de Coimbra acabem por ser 
quase sempre aprovados à primeira, porque há uma 
preocupação com as necessidades do cliente. 

D.S. Aqui não apanhas isso… o A.M. e o J.B. tentam o 
máximo… o A.M. protege imenso os designers. Podem 
dizer que os patrões são isto ou aquilo. Podem nomear 
uma série de coisas. Mas nunca um designer foi tão 
protegido… então em frente a um cliente… como é aqui. 
E e eu apercebi-me disso com o J.B. J.C. O J.C. disse: ‘o 
A.M. olha para vocês como se’… ele protege-nos. Agora, 
há injustiças… eu acho que vai haver sempre.  

D.S. O modelo do Ateliê de Coimbra é capaz de ser, 
para mim, o melhor modelo de gabinete. Tens um 
gestor e tens um designer. Competências diferentes… o 
designer não tem que estar preocupado com o dinheiro 
e o gestor não tem que estar preocupado com o aspeto 
gráfico da coisa. Divide-se…  
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J.B. Sim. Mas em geral… até não… não interfiro. 

J.B. O problema é que isso passava por um aumento do 
número de pessoas e de mudança de escala que não acho 
previsível.  

J.S. Não, não há. Bom, isso aí… eu nunca paguei 
horas extraordinárias a ninguém. Nunca me lembro 
de ter feito isso. Às vezes, quando alguém da equipa 
é particularmente bombardeado com trabalho, e tem 
uma sobrecarga continuada durante algum tempo, nós 
compensamos com uma viagem, ou damos-lhe uma 
maquineta ou uma coisa qualquer. A S.V. geralmente 
até é quem está mais atenta a isso do que eu. Vou 
ficando forreta com o tempo. Já fui mais generoso. E… 
as pessoas são responsáveis. É assim… eu acho que, 
no geral, nós trabalhamos mais do que que devíamos. 
E as pessoas têm mais trabalho do que deviam. Mas 
isso também é sinal dos tempos. Por outro lado, eu 
nunca os penalizo demasiado pelo facto de aquilo que 
fazem não estar tão bem como devia estar. 

J.S. Acabei de fazer o novo projeto para a Agenda de 
Lisboa, no âmbito das minhas funções como diretor 
de arte da Agenda. Portanto, foi um projeto grátis. Já 
tínhamos ganho em concurso o anterior, pronto… não 
o daquele tempo em que a agenda foi feita cá, mas 
posterior… há dois anos… e portanto esta restruturação 
eu fi-la, digamos, graciosamente.  

J.S. Geralmente para fazer as mesmas coisas, como eu 
disse há bocado. E com menos dinheiro… Semprecom 
menos dinheiro. 

J.S. por exemplo, eu vi isso na Leya… tu na Leya 
tinhas um corpo de designers residente para fazer o 
quê? Para fazer os livros escolares. E para fazer os 
livros de banda desenhada e os livros chatos. Mas os 
livros das editoras, de texto… as obras de edição e 
de ensaio, eram feitas por outsourcing com gajos que, 
geralmente, já tinham trabalhado em gráficas, mas 
trabalhavam em casa. Recebem pouquíssimo, uma 
miséria por página… mas francamente, não precisam 
de ter um ateliê de 6 pessoas… mesmo que houvesse 
trabalho para esses 6… 

J.S. Eu diria que nesta área de negócio, estruturas 
como esta estão condenadas a desaparecer, porque 
não tem sustentabilidade, a médio-prazo… se não a 
curto… não tem sustentabilidade para isto… porque o 
estado também não nos alivia a carga e portanto… tu 
continuas a pagar tanto ou mais e o trabalho vale cada 
vez menos e tu não consegues sustentar isto… e portanto, 
provavelmente terá que haver uma solução mista, não é? 

Em que tu tens um corpo mais pequeno… mas precisas 
sempre…
 
J.S. É a casa dela e ela tem uma série de associados, em 
Inglaterra ou nos EUA, que a qualquer hora do dia ou da 
noite ela manda os textos, os gajos traduzem e mandam 
para ela. E ela manda para nós. Epá… crime perfeito… 
não é preciso empregada da limpeza, não é preciso 
inspeção sanitária ou uma porcaria de um médico como 
nós temos… não precisas de nada. Não tens despesas 
de estrutura, não tens encargos de coisa nenhuma e 
tens uns gajos, com quem tu confias, que te fazem esse 
trabalho… mas vamos lá a ver… é possível fazer isto 
com a tradução. É. Aquilo não tem muito que saber. É 
uma operação muito simples. Especializada, mas muito 
simples… 

J.S. Bom… olha, tenho pensado nisso muitas vezes. 
Parece que, ao limite, a conjuntura económica nos 
empurra para essa solução. Que é: tu tens uma estrutura 
mínima, pagas o mínimo por aquilo, pelo espaço e por 
tudo mais, porque as pessoas trabalham normalmente 
noutro sítio, e 

J.S. portanto, tudo isto também se mistura com o 
negócio, com a maneira como se faz tudo, não é? 
Eu tenho muita dificuldade, hoje em dia, em separar 
essas coisas… se como negócio somos uma espécie 
de empresa à beira do desastre permanente… ou seja, 
tendo um modelo de negócio perfeitamente desajustado 
e trabalhando numa área cada vez menos… com cada 
vez menos valor… e até com alguma capacidade em 
regenerar isso, de uma forma positiva… 

J.S. A evolução foi natural, também, para este modelo 
de trabalho híbrido, em que se faz de tudo um pouco, 
tentando inclusive até algum upgrade de tecnologias… 
mas eu nunca tive um plano… nunca tive. 

J.S. portanto o ateliê foi uma oportunidade para que eu, 
de alguma maneira, pudesse estabilizar duas frentes de 
funcionamento. 

J.S. tinha também o interesse de normalizar a minha 
situação contributiva e financeira. Porque eu estava a 
ganhar muito dinheiro como freelancer, não pagava 
impostos… 

J.S. Fizemos um trabalho interessante para o tapume 
da Praça do Comércio, para o restauro da estátua, que 
foi durante muito tempo, como negócio, uma ruína 
completa. Depois, ficou simpático, no final… com mais 
um patrocínio que eles conseguiram arranjar. E no qual 
eu, aliás, ajudei a cimentar, a angariar. Mas ao princípio, 
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aquilo era um trabalho ruinoso. Havia 10.000 euros 
para fazer aquilo e eu disse que sim, que fazia. Até sei 
fazer contas. Porquê? Porque queria imenso fazer aquele 
trabalho. Porque queria imenso que uma produção do 
ateliê, que não era só o design gráfico… era a conceção 
toda… e até os textos, que foram escritos por mim. Tudo 
era nosso. E portanto eu queria muito ter uma coisa ali, 
naquele sítio, uma coisa que pudesse ser assinada por 
mim durante mais 1 ano. E parece publicidade gráfica…
portanto, eu queria muito fazer aquilo. E durante um 
mês e tal, andei a chorar aqui pelos cantos, a dizer 
que ia perder uma fortuna com aquele trabalho… e 
perdia-a. Que se lixe. Perdia-a. Porque aquele trabalho 
era importantíssimo para o ateliê. Portanto, eu diria, 
se quiseres, que este é o principal objeto de avaliação. 
Não regateio recursos para uma coisa que eu considero 
que é importante para a imagem do ateliê, no sentido 
obviamente de gerar ruído mediático e novos negócios, 
ou novas oportunidades de negócio.  

J.S. Mesmo a custo próprio. Claro… quando a 
sobrevivência imediata entrou em campo eu tive que 
cortar o braço, não é? 

J.S. Os conteúdos eram feitos por nós, e eu estava 
a pagar todos os meses uma data de dinheiro que a 
Câmara não me pagava. Portanto, não era só o nosso 
trabalho, como inclusivamente o trabalho da fotografia, 
da ilustração, do designer e dos jornalistas e editores 
que eu pagava pontualmente e escrupulosamente todos 
os meses. E não recebia da Câmara… e tivemos que 
despedir o cliente porque já nos devia cerca de 80.000 
euros e estávamos a afundar-nos. Mais um mês ou dois e 
o ateliê ia ao fundo juntamente com a agenda da Câmara. 
Mas essa situação de incumprimento financeiro deles 
era repetida e continuada durante todo o tempo em que 
trabalhámos para eles. E muitas vezes as pessoas diziam, 
quer de dentro, quer de fora do ateliê, ‘porque é que não 
os mandas não sei para onde?! Porque é que não acabas 
com isto, com esta mama…’? E eu dizia-lhes: ‘porque 
esta Agenda é uma das poucas coisas que nós fazemos 
que tem a escala deste ateliê. Não só tem a escala como 
o prestígio… e portanto, eu vou fazer os possíveis e os 
impossíveis para me aguentar a fazer isto o mais tempo 
possível… 

J.S. A olho. Não tenho método. 

J.S. Porque com a desvalorização do design de uma 
forma geral, projetos isolados, a não ser que sejam 
projetos de uma escala que nós geralmente também não 
temos, são projetos baratos. 

J.S. Digamos que cada negócio de design é um 

negócio… é um ecossistema muito próprio. E portanto 
acaba por ter características que dificilmente são 
reprodutíveis noutros lados. Eu tenho algumas valências 
e curiosidades no meu funcionamento que também 
fazem com que o Ateliê de Lisboa seja aquilo que é… 
ou sendo reconhecida por aquilo que é. 

L.A. Para quem eu telefone, e falo diretamente. No 
nosso ateliê, isso restringe-se um bocadinho a coisas 
mais independentes. São as tais coisas que não dão 
dinheiro. E, portanto, tem que ser assim. As coisas que 
dão dinheiro, são outras estruturas. São estruturas com 
mais dinheiro… logo, com uma hierarquia maior, com 
maior burocracia, com mais histórias por detrás, mais 

R.M. Julgo que é diferente. Agora assim de memória, 
julgo que nunca trabalhei com ninguém que tenha 
chegado ali de para-quedas, tipo ‘quero fazer assim 
determinada coisa e quero que sejam vocês a fazer’… 
não. Mas tu notas… na EGEAC, ou na FIDELIDADE… 
ou até mesmo na [Revista]… tu notas que as pessoas já 
sabem com quem é que estão a trabalhar, já sabem o que 
é que te hão de pedir, como é que te hão de pedir e o que 
é que isso implica. Reuniões ou não… troca de e-mais 
mais ou menos pessoais… as coisas acontecem. 

R.B. As duas coisas. Como também envolve aquisições e 
compras… e dinheiro, parte um bocado do J.S. Não nos 
passa a nós… quer dizer, quando é preciso um computador, 
alguém se queixa… não passa logo por nós sugerirmos. 
E também nunca nos faltou nada, nunca houve essa 
necessidade… ‘precisávamos aqui do wifi e não temos’… 

R.B. Também não convém ficar atrasado em muita coisa 
senão, nunca vais conseguir… depois tens que comprar 
tudo de uma vez… vais comprando, vais evoluindo… 

S.V. tenho momentos aqui em que consigo trabalhar 
concentrada, posso fazer as contas… as faturações… 
toda a parte contabilística da empresa, com mais 
tranquilidade e mais concentrada do que estando 
daquele lado…  

S.V. Para o negócio… para o negócio em si, para a 
empresa. Se ele pudesse ser um bocadinho mais… 
linear… no fundo mais… menos emotivo em relação aos 
trabalhos, se calhar perdia alguma qualidade em relação 
a alguns, mas aumentava em relação a outros… acabava 
por conseguir olhar de fora… não tão dentro…
 
S.V. O que eu sinto é que este ateliê, se não tiver cá 
o J.S… É um ateliê de autor… Se eventualmente 
acontecer alguma coisa ao J.S. que o impeça de estar 
aqui, sinto que… é uma empresa que se dissolve. 
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S.V. Perfeitamente confortável. Porque também 
tem que ver com a minha área… Eu sou assistente 
de direção. Eu sou assistente. Eu assisto. Já… 
anteriormente já tinha trabalho dentro da área… a 
trabalhar com criativos… no caso um músico… E 
que foram 3 anos… e os músicos são pessoas muito 
especiais… portanto, eu consigo perceber como é que 
é o processo de criação… Consigo compreender, eu 
não sou. Não sou nada criativa… tenho uma formação 
militar… chegar, cumprir… Mas depois também tenho 
o meu lado que é de… quando me empenho em relação 
a uma coisa gosto que as coisas estejam bem. 

S.V. A relação com a contabilidade e a parte das 
finanças estava completamente caótica… a perderem 
muito dinheiro… 

S.V. Ilustradores, fotógrafos, revisores… Por essa 
questão de credibilidade em termos do negócio. Eles 
sabem que a partir do momento em que são contratados, 
vão ser bem tratados e vão ser pagos… atempadamente. 
Em relação aos fornecedores, igual. É uma regra do 
ateliê que o J.S. me indicou desde o início e que eu 
cumpro à regra porque também tem que ver comigo. 
Tudo o que entra aqui é pago. Pago a horas e a tempo, 
conforme a natureza das relações comerciais… se é a 30 
dias é a 30 dias, se é a 60 dias é a 60 dias… Isso é tudo 
muito bem organizado. 

S.V. Pode não haver dinheiro para se comprar um 
computador mas as pessoas têm que ser pagas… 
Porque é… Em termos de ralações comerciais as 
coisas devem ser assim… Nós aqui em Portugal é que 
temos uma forma de gerir essa parte… péssima. Tu 
vais ao estrangeiro… Eu trabalhei diversas vezes com 
o estrangeiro e o trabalho é… finalizado, passas o 
documento e é pago na hora. Não há cá 30 dias nem 
60 dias. É pago. Se encomendas um trabalho é porque 
tens que ter dinheiro para o pagar… Em relação aos 
clientes… Pelo menos o que eu sinto até agora… 

S.V. Sim. Às vezes fico a pensar se não devíamos… se 
por essa forma de trabalhar não corremos determinados 
riscos… e aí sinto que às vezes acontece… uma pessoas 
esquecer de não fazer, de cometer erros… mas por 
outro lado há um ganho… por ser intuitiva não é tão 
formatado… e isso também pode trazer vantagens. 

S.V. Entre nós… em relação ao cliente, sim existe… 
mas se calhar não tanto como eu às vezes eu gostaria… 
portanto, o que eu faço muitas vezes é um telefonema e 
pergunto se está tudo bem… porque depois também há 
a fase da faturação, não é? E…e… tenho uma conversa 
com o cliente em que tento perceber… Mas isto em 

relação aos trabalhos que têm um final, de faturação… é 
aquele… No caso da EGEAC, que é uma avença e estão 
sempre a sair… materiais… aí isso acontece quando 
o J.S. vai uma reunião ou quando o R.B. reúne com a 
R.M. CASTEL-BRANCO ou com o MIGUEL HONRADO 
e… e aí há uma análise dos últimos seis meses… 

S.V. Ah, ok… Mas não participam… Não há um 
inquérito… Não há métodos que vos possam dizer 
assim… Não. Não…‘olha, isto vendeu mais e por isso 
vamos neste sentido’ ou… Nem nós fazemos esse estudo, 
nem o cliente faz. Pelo menos no tipo de trabalho que 
nós temos. É claro que se fores a um outro ateliê, que 
tenha… hmmm… trabalhos que não tanto de design 
de comunicação… mais… mais comerciais… aí sim, 
acredito que…  

S.V. Publicidade… as agências de comunicação… aí 
sim, eles obedecem ali a uma série de regras. 

S.V. Acho que podíamos fazer esse trabalho e muitas 
vezes não é feito porque… por questão de tempo… Nós 
temos um problema aqui que é não ter tempo… (risos) 
O tempo… facilmente passa o dia, a semana, o mês… 
e há determinadas coisas que gostaríamos de fazer… 
assim como uma certa autopromoção do ateliê que sinto 
que estamos… estamos a falhar… não estamos a usar 
todas as ferramentas que podíamos usar… agora… Em 
relação ao cliente em si… ou quando o cliente nos vem 
visitar, é claro que fazemos uma… mas não é uma coisa 
que o façamos habitualmente. 

S.V. Claro. Então em relação ao facebook, à 
colocação de informação no site… isso é uma coisa 
quase semanal… estar sempre… quase diária… E 
não conseguimos. Não conseguimos porque em 
primeiro lugar está… estão os trabalhos que estamos 
a desenvolver para os clientes, porque precisamos de 
faturar, porque precisamos de…de avançar com o 
negócio. 

S.V. Mais uma vez, intuitivo… 

S.V. Como tudo nesta casa (risos)… Hmm… Há 
trabalhos que perdemos dinheiro, isso é… é nítido… 
Tentamos que no próximo que já não…  

S.V. …que já não aconteça… e… e temos que… mas na 
maior parte das vezes tentamos olhar bem para os custos 
do trabalho e tentar gerir muito bem essa parte. Eu estou 
assim… muito preocupada com os custos. 

S.V. É claro que temos ferramentas… Eu tenho a 
ligação com o gestor da empresa de contabilidade, 
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falamos… analisamos os balancetes, mas… muitas 
vezes tu vais analisar uma coisa… o histórico… os 
primeiros seis meses do ano, ou o segundo semestre… 
mas o que conta aqui é o dia a dia… tu tens que estar 
sempre muito atento a esse… a essa… essa parte. E 
sempre que… sempre que isso é feito em trabalho de 
equipa com o J.S. Levanto logo o dedo e digo ‘Não, 
atenção… que não… que não podemos’… 

S.V. Às vezes sinto que sou a voz da consciência… 
hmmm… mas isso também é o meu papel, não é…? 
Porque também as outras pessoas têm que se preocupar 
com outras coisas… eu não tenho que estar preocupada 
a fazer um livro, ou um catálogo, ou uma brochura… 
não tenho… portanto tenho que ver… 

S.V. Exatamente. Tenho que ver o que é que vale e 
passo a informação. Às vezes é muito doloroso, não é… 
Para mim… e às vezes é um nível de… de sensação de 
responsabilidade… mas isso… É ir gerindo. Às vezes 
estou um bocadinho mais irritadiça (risos)… ‘fogo, esta 
gente está toda doida?!’ (risos)… e… e vou chamando a 
atenção, outras vezes é mais descontraído. 
 

A.B. Sim… ‘este trabalho é claramente para fulano 
tal, que resolve isso com facilidade’… sim, sim… ele 
conhece a equipa. O A.M. por exemplo também tem 
essa… muitas vezes é o A.M. que faz esse trabalho, 
muitas vezes é o J.B., muitas vezes conversam… Mas o 
J.B. tem essa… diria que tem essa noção, da equipa que 
tem. 

A.B. Mais com o J.B. O A.M. também vais dando umas 
colheradas, mas normalmente essa parte já é com o J.B. 

A.B. Em grupo, é raro fazermos isso. Houve uma altura 
em que fazíamos reuniões, e cada um tinha ‘x’ tempo 
para falar dos projetos que tinha em mãos, sobre os 
projetos que tinha acabado, os projetos que vinham aí. 
Era muito bom… mas era muito consumo de tempo e 
começou a tornar-se inviável… Extinguiu-se, isso. Não se 
recuperou isso. Há isso de forma espontânea… de chegar 
ao fim, vemos um livro que veio da gráfica, e dizemos: 

‘Ah ficou muito bem isto… Impecável’… ou ‘epá, isto 
ficou uma porcaria… Um projeto tão giro, ficou mal 
impresso’… ou ‘o cliente rebentou com isto tudo com as 
mudanças’… Isso vai-se fazendo, mas é um bocadinho 
de forma espontânea. Não temos um dia em que dizemos 

‘vamos agora avaliar os trabalhos do último mês’… 

A.B. As encomendas de trabalhos que chegam O 
Ateliê de Coimbra são de facto trabalhadas, são de 
facto respondidas, são de facto produzidas, são de 
facto pagas. Isto, no sítio de onde eu vinha, era uma 
minoria… os trabalhos em que isto acontecia… Havia 
imenso trabalho feito que não… nunca era feito… Era 
desesperante, era muito frustrante… E aqui não. 

A.M. Isto é… ou é porque corresponde a um período em 
que não temos fisicamente tempo para discutir e refletir, 
e acertar estratégias… porque havendo esse espaço, 
invariavelmente as coisas ultrapassam-se… 

A.M. invariavelmente, eu acho que o escritório funciona 
muito numa base de… muito informal… em que os 
designers têm liberdade para ir desenvolvendo e, no 
fundo, o J.B. funciona como uma confrontação de 
qualidade, em que em momentos-chave intervém e ajuda 
os designers… não pensa por eles. 

A.M. Eu sou um bocado contra as reuniões formais. Nós 
fizemos isso a certa altura, de… convocar uma grande 
reunião de equipa semanal, onde ou se corriam os 
projetos todos que estavam em curso na empresa, ou em 
que se percorriam os principais… não funcionou bem. 
Para já, é um custo absurdo… e depois, invariavelmente, 
o que acontece é que as pessoas vão falando à vez… os 
outros estão ali a escrevinhar… 

Organização
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A.M. Aliás, nós fomos dos primeiros clientes, desde 
que começaram a nascer as ferramentas de colaboração 
web-based e, em particular, com uma dimensão social… 
estou a falar dos Yelp, Basecamp, Google Apps e afins… 
eu fui muito rápido a adotar algumas dessas ferramentas 
e internalizá-las, porque são uma forma muito eficaz 
e poderosa de conservar o conhecimento adquirido da 
empresa e de o difundir rapidamente. Nós temos, por 
exemplo, informação acessível por toda a gente, de 
fornecedores organizados por diferentes áreas… ‘nós 
queremos um fornecedor que seja particularmente 
bom em estampagem, ou particularmente bom em 
encadernação’… se essa informação só está na cabeça 
de uma pessoa, podemos ter a sorte ou o azar de ele 
ouvir a discussão, como eu há bocado estava a falar, e 
que se estava à procura disso e ‘epá, espera aí que eu já 
trabalhei uma vez com isso’… se essa informação estiver 
num repositório… Às o desafio é criar esses repositórios 
e facilmente acessíveis. Tem havido experiência falhadas, 
de introdução de tecnologias que as pessoas reagem 
mal… ‘porque isto é confuso! Agora temos que fazer 
login em 3 plataformas distintas antes de não sei quê’… 
há aí uma grande preocupação em concentrar tudo, 
simplificar o acesso… uniformizar… de não ter que 
utilizar sete ferramentas diferentes e, em cada uma, ter 
que ter um login e uma password… isto podem parecer 
questões banais, mas são críticas…! 

A.M. depois, temos a C.A… eu gosto particularmente 
da designação inglesa e não encontro uma designação 
em português. Também nunca procurei, mas… Office 
Manager… quer dizer… que lida com toda aquela 
realidade diária e tem, mais uma vez, que ver com 
aquela qustão do trabalho para trabalhar que garante 
aquelas coisas invisíveis, que nós damos por garantido… 
a limpeza a tempo e adequada das instalações… stocks 
de tinteiros e de papéis no sítio certo… que, de facto, nós 
tomamos como garantido e não são. E faz muito mais 
do que isso, obviamente… a C.A. faz muito mais do 
que isso, mas… mas essa é uma tarefa que, parecendo 
banal, é uma tarefa muito importante. Se ela não o 
fizesse, eu provavelmente teria que tirar algumas horas 
do meu tempo para angariação de novos projetos e de 
gestão de equipa para fazer isso. Faria-o sem qualquer 
problema, agora… é evidente que iria estar a perder 
um ou dois novos projetos… iria limitar. E depois, a 
C.A. faz um trabalho muito importante que é toda a 
articulação… todo o trabalho de gestão documental e 
administrativo dos processos, que é crítico. Lá está, nós 
podemos fazer trabalhos extraordinários, magníficos, 
mas depois se nós não faturamos, cobramos, a tempo 
e horas… e depois há imensa burocracia em Portugal, 
associada à empresa… os relatórios anuais que têm que 
se enviar para o Instituto de Higiene e Segurança no 

Trabalho, mais um relatório que tem que se enviar para 
as Finanças, com as declarações de não sei de quê, quer 
dizer… tudo isso consome imensos processos e imenso 
tempo. Eu diria que essa estrutura organizacional em 
termos das responsabilidades do Ateliê de Coimbra é 
uma mais-valia 

A.M. Temos ali designers já com 10, 11 anos de casa, 
com grande experiência de projeto e também com 
uma grande cultura em questões críticas, como seja 
Tipografia, História de Arte, etc… eventualmente não 
tão bem preparados com as tecnologias atuais… e 
depois temos ali malta muito mais nova com enorme 
talento nos novos meios digitais, mas claramente a 
poder beneficiar muito da experiência e know how dos 
mais velhos, etc… que gera oportunidades de trabalho 
extraordinárias. Esta decisão de termos incorporado 
um Engenheiro de Software, visto que o design neste 
momento assenta… passa inevitavelmente por estar 
suportado em cima de plataformas informáticas, de uma 
forma ou de outra… e que resulta de nós não termos 
conseguido… eu inicialmente não queria isto. Preferia 
um casamento com uma empresa focada nessa área, 
mas lá está… não conseguimos a tal empatia, que é 
crítica. Identificámos um profissional que estava numa 
empresa de tecnologia, mas percebemos que ele tinha 
a sensibilidade para trabalhar em grande proximidade 
com os designers e, no fundo libertá-los. 

A.M. em termos de equipa, não… em termos de equipa, 
era aquilo que já disse. É um bocado… alterar ali 
uma dinâmica… criar ali, de alguma forma, algum 
mecanismo em que pudessemos tirar mais partido do 
trabalho coletivo. Nem é do trabalho… do pensamento 
coletivo. Mas sem que isso seja uma reunião formal, 
numa situação… e também que não seja uma falsa 
formalidade. Isso aí é um desafio. 

A.B. Pouco, pouco. Nos últimos anos envolvo-me, de 
alguma forma um bocadinho mais, apesar de ser pouco 
à mesma, mas envolvo-me um bocadinho mais… por 
motivos que tu conheces. (Ana é casada com A.M.). Quer 
dizer… eu estou um bocado nos dois tabuleiros, que 
às vezes não é muito fácil. Até por causa da perceção 
exterior, percebes? É um certo preconceito que se 
sente à vezes. Mas pronto, isso é outro lado. Mas sim, 
ultimamente um bocadinho mais. Mesmo assim tento 
não o fazer. Aquilo que é, é natural…
 
A.B. Não será tanto assim, mas não é muito mais do 
que isso. Vimos muitas vezes almoçar aqui… eu, o 
A.M. e o J.B., e é evidente que há discussões sobre 
assuntos da empresa, em que ouço e volta e meia dou a 
minha opinião, mas não é uma coisa… eu tento… tento 



104

anexo  d2

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

reservar-me a mim e reservá-lo a eles. A não ser que seja 
uma coisa que eu ache óbvia ou que tenha uma opinião 
muito forte… 

A.S. Nós não somos… quer dizer, nós não temos que 
vir aqui picar o ponto às 9h da manhã e estar aqui 
sentadinhos às 9:10 a trabalhar…e muitas vezes se 
for preciso chegamos às 10:00 e… desde que façamos 
aquilo que temos que fazer… e é um bocado como o J.B. 

A.S. Quando as coisas têm que aparecer feitas, têm que 
aparecer feitas… E aquilo que temos que fazer temos 
que fazer… (risos) 

A.S. Para mim, ainda não ouve assim grande stress… já 
houve, já vi. Não foi comigo, mas… os colegas… tem 
havido stresses de inaugurações de exposições que 
são para aquele dia… e então no dia anterior está tudo 
a puxar os cabelos… eu como não estou metida em 
exposições isso normalmente não me influencia. Até 
agora não tive assim nenhuma deadline que eu não tenha 
conseguido cumprir. Claro que às vezes tenho que ficar 
a trabalhar até mais tarde, ou a fazer em casa, mas… 
nada do outro mundo. 

D.S. Exposições, catálogos… tem acontecido… eu 
lembro-me, quando entrei, que o André Ferrão era o 
responsável pelo primeiro projeto, a R. ficou responsável 
por outro projeto que eu tive… portanto, eu acho que 
poderíamos continuar numa situação deste género, 
para facilitar também a vida ao J.B. e para as coisas 
saírem sempre com a mesma força… mas eu não 
sei se isto é possível. Aquilo que eu acho… é aquela 
questão que eu disse há bocado: o J.B. pode não fazer 
determinadas coisas mas se tu as fizeres ele aceita. 
Por exemplo… uma crítica mesmo direta e… nunca o 
disse, porque é daquelas coisas que, se tu disseres, vais 
ser mal interpretado e a coisa pode correr mal… pelo 
menos é a ideia que eu tenho… que é: a R. é… o André, 
não. Eu lembro-me quando estava a fazer o site, ele 
questionava… se eu justificasse e argumentasse bem, 
sim. Siga… a R. não. 

D.S. Não tenho… quando tenho uma coisa deste género, 
vou à procura de ferragens, de perceber como é que as 
coisas funcionam… ligo aos meu pais, ligo às pessoas 
com quem eu já trabalhei noutras áreas e combino 
tudo. E isso é que acho que o A.M. me indica… e 
depois é outra coisa: eu tenho um curso de design de 
comunicação. Eu fiz ilustração, fotografia, tipografia e 
design… e multimédia. Então, passei por essas coisas 
todas. E embora aqui no Ateliê de Coimbra não faça 
muitos sites, mas já os fiz… muitos sites fora daqui. Se 
me passarem alguma coisa para a mão, eu sei, pelo 

menos, como é que as coisas funcionam. E eu acho… eu, 
e toda a gente devia saber ali dentro. Não acho justo que 
seja só uma pessoa a fazer webdesign, não acho nada 
justo… acho que toda a gente devia saber um bocadinho 
de cada. 

D.S. Por exemplo, a gestão dos clientes… atualmente, 
aquilo que me dá a entender é que o A.M. passa-me um 
projeto e sai. Não sei se ele… se isto é intencional ou 
não, mas a ideia que eu tenho é que ele me passa um 
projeto e anda ali, na primeira reunião… vai comigo, e 
sai. ‘pronto, está contigo’. E a partir dali, sou eu que 
marco as minhas reuniões, saio e entro à hora que quero, 
vou fazendo pontos de situação só para o A.M. estar a 
par do desenvolvimento dos projetos… isso dá-me outra 
confiança, dá-me outro à-vontade, e deixa-me… mais 
liberto para trabalhar. 

D.S. Acho que ele não pode fazer isso com toda a gente, 
senão já o teria feito… acho que há pessoas que têm 
alguma dificuldade em perceber…  

D.S. Atualmente, as coisas estão a chegar… como não 
há tempo e as coisas estão a entrar muito à queima, 
é… ‘olha, tu vais fazer isto assim e assim, as coisas 
estão no Manymoon (plataforma de gestão de tarefas) 
e a gente vai lá, tem um conjunto de tarefas… lemos o 
brífingue, lemos… passamos aquela parte toda. No caso 
do TAVORA, por exemplo, eu nem sequer vi o projeto 
do Manymoon. Eu só tive tempo de saber que estava 
no projeto, de conhecer as pessoas, ir às primeiras 
reuniões e começar logo a trabalhar. Não há… há etapas 
do projeto, por exemplo o Catálogo, que nem sequer 
lá estão… mas eu lembro-me que quando há tempo e 
quando o A.M. tem tempo, as coisas são… antigamente 
era num PDF ou algo assim e agora só no Manymoon. 
Ele determina mesmo… há tempo para pesquisa, há 
tempo para… não há… não é uma coisa do tipo ‘o 
logotipo tem que sair hoje à tarde’. Isso não acontece. 
Isso acontecia-me nos sítios onde eu trabalhava. 

D.S. Nesta última reunião, estavam-nos a pedir… e a 
gente cumpriu com tudo… para fazer o catálogo e não 
sei quê… e há uma das pessoas, um dos comissários, 
que nos diz assim… ‘Epá! Eu já nem sei se vou receber 
deste trabalho!’… O que é que a gente tem a ver com 
isso?! Quer dizer… Ele atrasou-se com isto tudo, foi 
dado um orçamento de não sei quantos mil euros para 
a exposição do TAVORA… não há dinheiro. E nós é que 
somos os culpados?! Por isso é que temos que trabalhar… 
tiveram que trabalhar 4 pessoas neste projeto quando 
uma pessoa fazia isto aqui com o tempo devido… até 
mesmo sem o tempo devido. Se eu, em setembro, tivesse 
tudo para trabalhar, eu não precisava de ninguém… 
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a inauguração estava prevista para 10 ou 11… não 
precisava de mais ninguém. Só que essas pessoas não 
são penalizadas. Tu, numa empresa privada, fazes merda 
deste género e vais para o olho da rua, que é por causa 
das coisas… e despedimento por justa causa, que é por 
causa das coisas. Acontece, que eu sei… Eu tou a falar 
porque trabalhei… 

D.S. Esta coisa do TAVORA… o J.B. diz que foi o 
processo mais caótico que passou até agora pelo Ateliê 
de Coimbra. O J.B. disse que era impossível… o A.M. 
vira-se para mim e diz ‘não sei como é que tu estás 
em pé… ou como é que ainda não mandaste o gajo à 
merda’… 

D.S. ‘não sei como é que estás a aguentar esta… deitares-
te às 2, 3 da manhã, no dia a seguir às 8:30, 9h, estás cá, 
7:30 estás cá’… é telefonemas, é materiais de divulgação, 
o catálogo, a exposição, coordenar a SABINO… porque 
eu é que fiz os layouts de tudo. É isto, é aquilo… não 
sei como é que estás a aguentar isso. E eu: ‘olha… eu 
também não. Mas sei que durante o dia, eu não conseguia 
fazer nada… materializar… do tipo… quantas páginas 
é que paginaste hoje’? Ao fim de alguns dias eu só dizia 

‘zero!’… O tempo que estiveste ao telefone, estiveste 
reunido com o cliente… ‘zero’… então o que é que eu 
via… ‘epá, isto tem que estar pronto naquela data…  

J.B. Também sei que essa coisa está facilitada porque 
aquilo tem uma organização, tem uma gestão… as 
relações de… (pausa longa)… os recursos humanos. A 
gestão de recursos humanos não é comigo (risos)… e sei 
que isso está assegurado. E portanto, eu… eu nem penso 
nisso. 

J.B. Não sei… não, acho que independente, talvez não… 
embora, cada vez menos eu estou… Se eu não estiver, 
aquilo funciona bem. E não há assim tantas… tantas 
interações no dia a dia. 

J.B. As tarefas estão muito distribuídas… há, de facto, 
uma organização que está para além de mim. 

J.B. Agora no dia a dia, no decorrer normal, aquilo está 
suficientemente organizado, e as tarefas distribuídas… 
não sou eu que distribuo as tarefas… quando muito às 
vezes não concordo com… ou tenho outra opinião em 
relação à distribuição do trabalho e faço chegar isso ao 
A.M… ‘epá, este trabalho não é para este tipo. Ele não 
vai fazer isto bem…’ 

J.B. Um tipo, primeiro, começava pelas reuniões, com 
o A.M., e ele tentava obter os materiais, os conteúdos, e 
aquela coisa toda… e percebemos que o tipo, epá… ou 

porque é desorganizado, ou porque tem… e não é só por 
aspetos negativos. É, por exemplo, perceber que… este 
tipo é muito mais produtivo e até nos interessa para o 
projeto, porque é um tipo muito interessante, e é um tipo 
que tem ideias muito interessantes e é envolvê-lo… isto 
também já aconteceu. ‘Epá, este gajo era porreiro estar 
ali… estes gajos até aprendem com ele’… 

J.B. Eu ainda ontem me aconteceu isso. A A.S. estava 
a trabalhar numa identidade que eu nunca tinha ouvido 
falar daquele projeto… veio-me mostrar e isto são 
normalmente coisas mais na área mais tecnológica. 
Portanto… há ali uma área mais dirigida até, mesmo do 
ponto de vista da gestão de projeto, pelo J.B. J.C., mais 
até que pelo próprio 

J.B. Nunca tinha pensado nisso. Mas de facto há uma 
divisão entre os projetos que eu acompanho, conheço 
os clientes, que me interessa mesmo… e depois há uns 
outros em que, de facto, a minha intervenção não é 
praticamente nenhuma. 

J.S. portanto… uma grande liberalidade nos horários, 
em que as pessoas gerem isso da melhor forma que 
podem e que sabem. Opá, e eu também estou sempre 
atento… se são 11 horas e ainda não chegou ninguém, 
eu começo a ficar um bocadinho nervoso, e a S.V. 
também… mas, na realidade, as pessoas ficam a 
trabalhar geralmente até tarde, e às vezes até à noite e 
aos fins de semana. E portanto, eu não tenho razões de 
queixa. E, quer pelo meu exemplo, ou seja… tu não tens 
aqui um patrão, que é administrador ou CEO, ou não 
sei quantos, com um nome inglês, que tiram uma data 
de dinheiro e que não faz nada. Porque isso também 
acontece com empresas de design que acabam por ir à 
falência, entre outras coisas, por causa disso… dessa 
diferença. E portanto eles também percebem isso. 
Percebem que também há aqui uma causa, há aqui um 
modo de vida… não há um negócio, só. Mesmo que 
o seu nível de organização lhes diga que eles estão a 
ser esfolados e que até deviam era reclamar, apesar de 
tudo… epá, e eu também faço isso. 

J.S. É assim… eu acho que, no geral, nós trabalhamos 
mais do que que devíamos. E as pessoas têm mais 
trabalho do que deviam. Mas isso também é sinal 
dos tempos. Por outro lado, eu nunca os penalizo 
demasiado pelo facto de aquilo que fazem não estar 
tão bem como devia estar. 

J.S. Só que o grau de complicação de montar uma coisa 
desse género é de tal ordem, com a rotina das coisas 
que nós temos aqui… eu penso e despenso, logo… mas 
gostava muito disso.  
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J.S. mas também é verdade que isso também que a 
maior parte das pessoas faça a sua própria gestão dos 
seus clientes e dos trabalhos à sua maneira… ou seja, a 
intrusão da administração, da S.V. e minha, nisso… é 
mínima. E sempre que possível, eu reduzo ao mínimo. 

J.S. Há um outro valor, muito importante, com 
o qual eu acabo por contagiar a equipa, que é 
extremamente importante para mim, e que também 
tem sido um fator constante de sobrevivência, que é a 
autorresponsabilização. Neste ateliê, a culpa não morre 
solteira. Nunca designer teve que pôr do seu bolso o 
prejuízo de qualquer azelhice gráfica que deu mau 
resultado, na impressão ou noutra coisa qualquer. Isso 
nunca aconteceu. Mas… nós assumimos, com muita 
frontalidade, a nossa quota parte das responsabilidades. 

J.S. Uma boa parte dos ateliês desta natureza são 
criados por pessoas da mesma geração, muitas vezes da 
mesma escola, da mesma rua, do mesmo clube…com as 
mesmas preferências musicais, etc, o que não acontece 
aqui. Aqui há um corte, digamos, geracional muito 
grande, aliás até eu diria que anormalmente grande… 

R.M. Sim, às vezes acho que… e pela discussão das 
coisas… sei lá, por exemplo, agora com a campanha 

‘andar em festa’, o R.B. teve a ideia, que era a 
questão dos transportes… e eu peguei na ideia e fi-
la conforme achei que podia resultar graficamente. 
E isso resultou… ou seja, o R.B. teve a ideia e eu 
concretizei-a… não sei se era assim que ele a tinha 
idealizado quando falou nisso… o J.S. achou bem, 
depois o R.B. também achou bem… acaba por ser 
um brainstorming, mesmo quando é à distância… 
porque muitas coisas têm que ser… essa ideia eu 
criei-a completamente fora do ateliê e… e depois a 
opinião que o J.S. tem, ou que o R.B. possa ter ou 
outra pessoa também a molda. E portanto tu és… 
uma pessoa que acaba por ser versátil e te moldares… 
e isso também tem que ver com o cliente…  

R.M. Era o R.B., eu, o L.A… a S.P., o José Pedro e a 
E.G. E depois era a LEVINA e a S.V. na outra sala… 

R.M. E o J.S.?Ah! O J.S. andava ali… (risos)… pois, o 
J.S. na altura estava muito mais tempo fora do ateliê, por 
causa das aulas, portanto… 

R.M. Chateia-me é quando falta alguma coisa e penso 
‘oh, não! Tenho que ir ao ateliê…’ já me aconteceu… só 
que depois acabo por conseguir dar a volta ou avanço 
com outra coisa que era menos importante mas fica 
feito… em alturas de muito trabalho. 

R.M. Julgo que é diferente. Agora assim de memória, 
julgo que nunca trabalhei com ninguém que tenha 
chegado ali de para-quedas, tipo ‘quero fazer assim 
determinada coisa e quero que sejam vocês a fazer’… 
não. Mas tu notas… na EGEAC, ou na FIDELIDADE… 
ou até mesmo na [Revista]… tu notas que as pessoas já 
sabem com quem é que estão a trabalhar, já sabem o que 
é que te hão de pedir, como é que te hão de pedir e o que 
é que isso implica. Reuniões ou não… troca de e-mais 
mais ou menos pessoais… as coisas acontecem. 

R.M. Exato. E isso é fixe. Eu gosto de sentir que num 
dia fiz o que podia ter feito numa semana. Isso é bom… 
É sentir que estás a ser produtivo. Produzindo bem, 
preferencialmente… só que o tempo é que é excessivo. A 
duração do período de trabalho aqui é que é muita. Sei 
lá… também é porque acho que temos muita carga de 
trabalho… e isso, se eu pudesse mudar, eu mudava. Para 
que pudesses ter tempo para fazer outras coisas… ou 
teres vontade para fazer outras coisas. 

R.M. Tens sempre coisas para fazer. Portanto… é aquilo 
que agora também me tem acontecido, porque estou 
com muitos trabalhos, mas tu podes… se estás com uma 
revista e tu tens o material… se te chega o material todo 
ao mesmo tempo, tu podes ficar um dia inteiro, ou dois 
ou três dias seguidos, até ela ficar fechada. Ou então 
podes distribuir isso durante a semana. Mas se as coisas 
chegam supertarde e querem aquilo para a semana 
seguinte, logicamente que tens que estar constantemente 
à volta do mesmo. 

R.M. E muitas vezes também há o intermediário da S.V., 
claro… mas às vezes já acaba… a troca de e-mails e a 
troca de informações, acaba por ser direta. 

R.M. Sim, a [Revistas] demora mais ou menos um 
mês, depois tudo depende… esta aqui estendeu-se 
até ao limite. Era para ter saído em outubro, saiu em 
novembro… não por culpa nossa… porque os editores 
não enviam os textos e tu não tens nada para trabalhar… 
tens que ficar à espera… não depende só de ti. Quando 
me enviam material eu tento fazer o máximo e no 
mínimo de tempo possível… só que depois chega a um 
ponto em que aquilo… já não tenho mais nada para 
trabalhar e aquilo continua por fazer. Pontos de situação 
para cá, pontos de situação para lá… 

R.M. Sim, nessa altura já sou eu a dizer à S.V.: ‘por favor, 
falta isto, isto, isto e isto… todos os dias a dizer… depois 
enviam uma coisa, tu recapitulas… ‘ok, isto já está. 
Falta isto, isto e isto…‘ (risos) Então a [Revista], foram 
9 meses assim, basicamente… 9 meses, não, porque ela 
esteve parada durante uns tempos, mas… a partir do 
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momento em que decidiram avançar, o J.S. disse ‘vamos 
arrancar, isto vai ser em grande!’… estávamos todos 
cheios de pica, eu arranquei a todo o gás… e de repente, 
parou outra vez… mas isto já na segunda fase, em que a 
revista… ok, é anual, com estes planos todos… 

R.M. Quando tens mais tempo para isso, acabas por 
fazer. Epá, eu sinto que quando estava na Holanda… não 
sei se é por ser na Holanda… eles têm determinados 
horários… o máximo que eu trabalhei até tarde foi, 
tipo, 8 da noite… e tinha imenso tempo livre. Então eu 
participei em imensos concursos… tinha vontade de 
fazer. Fotografia, concursos de cartazes… gráficos… 
participava em imensos. E agora não tenho vontade. Não 
tenho paciência. Epá, isso é um bocado mau… mas já 
sentes que o trabalho toma tanto de ti, que tudo o que 
esteja relacionado com isso… não devia… mas isso 
às vezes irrita-me, em mim… uma inércia… não me 
apetece entrar em concursos de fotografia… às vezes 
tenho ideias e tenho vontade e depois acabo por não 
fazer… percebes? 

R.B. o nível de organização que nós temos hoje nem 
sequer existia, portanto 

R.B. e esse bocado inicial acho que é significante, ou 
mais rico, do que é agora, onde parece que as coisas 
estão mais… estão de alguma forma organizadas. Já se 
parece mais com um ateliê. Tu entras, tens o teu lugar, 
tens as tuas funções… eu apanhei uma fase em que era 
um bocadinho diferente, onde também pude construir 
um bocadinho aquilo que era o meu trabalho… também, 
se calhar, a partir disso, o J.S. pôde definir… 

R.B. Também não convém ficar atrasado em muita coisa 
senão, nunca vais conseguir… depois tens que comprar 
tudo de uma vez… vais comprando, vais evoluindo… 

R.B. Não afeta… não condiciona, mas… condicionaria 
se estivéssemos todos juntos… eu já trabalhei em 
diferentes… eu já trabalhei, por exemplo, com a S.V., 
no nosso grupo… e falo da S.V. porque, naturalmente, 
as funções dela são diferentes… e isto já está assim há 
muito tempo. Já nem sequer é desta última renovação… 
mas a separação deste tipo de atividades tem outro tipo 
de… telefonemas, e outro tipo de coisas… acho que é 
bom… aqui só… aqui estamos nós noutro tipo de… 

R.B. Sim, e a própria S.V. agradece isso, acho eu… para 
ela, para o trabalho dela. 

R.B. a separação do J.S. e da S.V… ao início achava 
que ia ser um bocadinho difícil, por ser um espaço 
mais… mas também não… é a tal coisa. Formas 

ideais… tu podias elencar aqui uma série de formas 
de organização… ‘isto é que era perfeito’… se… um 
bocadinho de descontração também é possível… 
encontrar uma lógica numa aparente separação 
um bocadinho mais óbvia. Se isso também dá um 
bocadinho mais de recolhimento ao J.S. para que ele 
possa estar no seu espaço, possa pensar nas suas coisas… 
eu acho que isso é um ganho. 

R.B. […] é um combate, também, que ele faz, que 
tem esse significado… mas é um combate à própria 
passagem do tempo. Mesmo aquela tendência que 
ele tem para continuar a trabalhar… ele podia estar 
[…]… eu podia dizer ‘para isto funcionar, o J.S. não 
faz mais nada’. Não faz. Só ajuda. Mas isto sem ele… 
qualquer gajo que faz a organização do trabalho, via 
logo isso… ‘aquele gajo tem um custo de hora mais 
alto, não pode perder um dia a fazer uma paginação. 
Acabou. Não fazes mais’. Por mim, aquilo que fica 
desta pessoa, que é impossibilitada de fazer isto, não é 
melhor, ou não vale mais, do que os 50% disponíveis 
da primeira… nós já experimentámos isto, já… o J.S. 
é um tipo muito emotivo. Se está mal disposto, está 
mal disposto. Se for preciso mandar com o telefone… 
eu já assisti no ateliê… se for preciso mandar com o 
telefone em direção à parede, manda. E portanto… 
ainda que aquilo seja uma assinatura completamente 
coletiva, e eu sou o primeiro a dizê-lo, sou o primeiro 
a reconhecê-lo, o J.S. sentir-se-á tão mais feliz quanto 
mais capazes e felizes forem os seus designers. Não 
tem nada uma lógica de ‘estes gajos são os meus 
trabalhadores… vou-lhes pagar mal… estão aqui 
porque precisam’… não. O J.S. tem a perfeita noção 
de que a soma daquilo tudo será tanto melhor quanto 
melhor forem as partes que lá estiverem. Não há uma 
liderança opressiva ou repressora sobre determinados 
tipos de coisas, que é o mais comum nas direções 
criativas que há por aí. Eu conheço amigos… em 
alguns casos, até. Isto para chegar já não sei onde… 

R.B. ‘queres trabalhar com o J.S., custa X, queres 
trabalhar com A ou B custa outro X’. Há malta que faz 
orçamentos assim. Nós não fazemos isso. O cliente, se 
trabalhar só com o designer A ou B, o melhor é que nem 
perceba que o J.S. esteja ou não presente ou que estava 
a pagar o preço de um e então… isso não existe. É uma 
lógica de orçamentação básica para qualquer negócio. 
[…] Essa parte que sobra do J.S. é melhor. 

S.V. … do bem-estar. Só isso. Não gosto de dar opiniões 
porque não tenho qualquer formação na área em 
relação… como é que o trabalho está, ou como é que o 
trabalho está a avançar. Gosto de sentir é que a pessoa 
esteja bem enquanto está a fazer o trabalho… Que esteja 
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motivada… Esse foi o papel que eu encaixei para mim 
desde o início… e que continua até agora. 

S.V. Eu e o J.S. e o designer selecionado. E aí, esclarecer 
dúvidas…  

S.V. Depende… o que eu faço é explicar ao J.S… o que 
é que aquele designer está a fazer naquele momento e 
que acho que ele já está sobrecarregado… portanto… 
que não devia ser aquele, talvez aquele… mas ele pode 
contrapôr que ‘aquela pode não ser a pessoa indicada, é 
melhor aquele…’ mas… ‘então nesse caso como é que 
nós fazemos em relação àquele trabalho…?’  

S.V. … Em conjunto. Sim. Falamos sobre isso… 

S.V. São casos pontuais. Aí sim, trabalham em casa. 
Normalmente eu venho, e… telefonemas… e vou 
articulando com cada um deles e o trabalho avança na 
mesma. Mas aí é diferente. No caso de freelancers… 
Quando contactamos freelancers é preferível que eles 
estejam aqui… tem a ver com horários, com métodos de 
trabalho… 

S.V. … que são pessoais, e que no fundo os designers 
podem consultar e ver. Mas sinto que, no fundo, não é 
uma coisa que façam… habitualmente… depois há os 
livros mais modernos, mais contemporâneos, em que se 
vai bebendo toda a parte criativa… e aí se um designer 
chegar e dizer ‘era importante para o ateliê comprarmos 
este livro’ eu faço a compra e trago ou eles próprios 
fazem a compra e trazem-me as faturas… 
 

A.B. Depende muito do tipo de projeto. Se estamos 
a falar de uma coleção de livros, uma coleção de 
capas de livros, de uma exposição, ou de uma marca… 
normalmente é o A.M… O A.M. é contactado pelo 
cliente, faz a primeira… os primeiros contatos, onde 
recolhe as primeiras informações, o programa, datas, 
contactos, dúvidas, etc. Todo esse processo… essa 
primeira descascadela da fruta, vá… e passa o projeto 
com tarefas, com prazos… de uma forma bastante 
organizada. 

A.B. Temos uma plataforma digital onde isso é tudo 
controlável por todos. O acesso a informação está 
todo bastante organizado… e onde nos são dados os 
conteúdos, normalmente… os textos, as imagens… A 
partir daí, eu começo a trabalhar… Portanto, começo 
por ler o programa, por ler as notas do A.M., por ver que 
tipo de conteúdos estamos a falar, que tipo de cliente é 
que temos… e começo a pensar: ‘que tipo de abordagem 
isto precisa’? Começo por perguntar, às vezes, o próprio 
programa. Muitas vezes o programa é questionável. Às 
vezes tu percebes ‘epá, não é isto que eles precisam’. Já 
me aconteceu. Chegar um programa em que o cliente 
diz ‘precisamos de mudar. Queremos uma coisa assim… 
assada, cozida e frito’. E tu começas a perceber… 
conheces bem o cliente, conheces bem os produtos 
que têm, e pensas: ‘Epá, não é nada disto que eles 
precisam. Estão a pensar mal’. E já me aconteceu reunir 
e questionar: ‘Desculpem lá… vocês quando dizem que 
querem amarelo é porquê’? 

A.B. Sim… Se o cliente for afável e fácil de comunicar, 
não for caótico e ele souber que não nos vai entupir com 
e-mails… aí facilita muito a comunicação, até para se 
libertar ele para outros projetos. Aí a equipa funciona 
sem passar por ele, tudo. Que dizer, com emails, sempre 
com conhecimento… por uma questão de partilha da 
informação… Ele normalmente faz esse filtro quando há 
ali algum complexidade ou algum aspeto que ele acha 
que deve mediar. 

A.B. Com uma postura honesta perante o cliente, com 
uma postura honesta perante o design, perante nós 
próprios… quer dizer, não roubamos, não somos 
roubados, respondemos com um prazo decente… foi 
outra coisa que eu senti… agora começamos a não sentir 
tanto isso, com esta conjuntura da crise… parece que 
os clientes estão todos a ficar loucos, e os prazos são 
insanos.  

A.M. Os projetos da empresa são distribuídos à medida 
que vão entrando… são distribuídos normalmente 
por mim, eventualmente consultando o J.B. sobre 
compatibilidades de perfis, de competências e 

Procedimentos
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necessidades do projeto… muitas vezes há um grande 
fator, e se calhar… em plano de igualdade com esse 
perfil de competências e disponibilidade para o projeto, 
vem a questão da disponibilidade em cada momento do 
plano de trabalhos… 

A.M. mas mesmo aí nós implementamos, e eu tive 
o cuidado de implementar alguns mecanismos para 
facilitar isso… por exemplo, questões básicas… não 
temos propriamente reuniões formais de trabalho, mas 
eu faço questão de almoçar pelo menos uma ou duas 
vezes, fora do escritório, com o J.B… muitas vezes com 
um registo… aliás, frequentemente, sem agenda. Epá… 
porque essa conversa um bocado informal… e se houver 
alguma coisa que está a angustiar quer um, quer o outro, 
na empresa… algum projeto em particular ou alguma 
preocupação em particular, isso naturalmente vai surgir 
nessa conversa. Epá, porque estamos ali uma hora e 
meia ou duas… e, portanto, se há ali alguma coisa que 
nos está a angustiar… 

A.M. nós tínhamos muito pouco conhecimento sobre 
vida empresarial e existia, também, à mistura, algumas 
ideias pré-concebidas ou até preconceitos acerca 
da atividade empresarial… e à medida em que nos 
vamos envolvendo e percebendo como é que as coisas 
funcionam, a nossa opinião também muda… 

A.M. E aliás, é curioso ver que quando os designers até 
têm um programa mais ou menos aberto… situações 
de projeto pro bono, que não há uma pressão de prazo 
ou, muitas vezes até, de exigência do cliente… nós, nos 
projetos pro bono, aceitamos o programa do cliente, 
mas não nos sentimos obrigados à validação do cliente, 
quer dizer… depois o cliente também pode adotar ou 
não o resultado do nosso projeto… há aqui uma grande 
liberdade, mesmo em termos de prazos… quer dizer, 
dentro de uma razoabilidade, não nos impomos prazos 
muito restritos… 

A.M. Porque é muito difícil… com os prazos a apertar… 
com quatro opções em cima da mesa, mas que não é 
nenhuma daquelas… ter a presença de espírito para 
dizer ‘epá, está bem… eu sei isso tudo… mas não é por 
aqui… e portanto vamos dar um passo atrás, porque o 
que pretende é aquilo’… 

A.M. eu tenho muito mais uma preocupação de contratar 
as pessoas que são mais necessárias em cada momento 
para a empresa. Como gestor comercial e de projeto, a 
relação é muito simples, está muito bem definida. Nós 
não temos accounts, nem gosto da palavra account… 

A.M. ou seja, todo o contacto inicial, é muito raro… 

num primeiro contacto, com um novo cliente, eu 
envolver designers… porquê? Porque primeiro há 
uma grande taxa de projetos que nem sequer vão 
para a frente… ou de clientes que se calhar não 
encaixam na tal empatia de que falámos há pouco… 
ou que não há condições reunidas e portanto não faz 
sentido estar a expor os designers dessa forma. Há 
aqui uma primeira reunião, um primeiro contacto, 
que eu faço enquanto gestor comercial, de perceber 
o perfil do cliente, de perceber se as necessidades… 
porque muitas vezes há clientes que vêm ter 
connosco a pedir trabalho que eu reconheço que nós 
não temos competências para fazer… 

A.M. Sim, mas só para terminar aí nesse espaço, com 
os designers… o meu papel aí é muito um papel de 
reunir e passar a informação sobre os projetos que têm 
que executar… de uma forma… o mais factual e o mais 
estruturada possível… quer dizer, limpar o lixo… mas 
também não apontar soluções 

A.M. Obviamente que tento incluir… sou eu que passo 
os projetos quase todos e, seguramente, os projetos 
mais importantes, aos designers… passo a informação 
recolhida… passo informação importante sobre, por 
exemplo… questões fundamentais: preferências 
subjetivas dos clientes. Porque há essa dimensão 

A.M. quando já estamos nessa fase aí o designer já está 
envolvido e ainda participa numa dessas reuniões antes 
do projeto de conceção gráfica, entre aspas… 

A.M. Essa dimensão da empatia entre as pessoas é 
crítica. Há aí uma dimensão de empatia… Eu não 
interfiro muito na relação entre o diretor criativo e os 
designers e, quando interfiro, é, lá está, na mais uma vez, 
na dimensão de criar as condições para que as pessoas 
e a equipa produzam os melhores resultados… ou seja, 
a minha intervenção muitas vezes tem muito mais a 
ver com momentos de tensão, ou de bloqueio… em que 
a minha intervenção possa de alguma forma ajudar a 
desbloquear ou a facilitar processos. 

A.M. o J.B. acompanha numa base quase diária o 
desenvolvimento dos projetos que se fazem. E isso 
permite-me, muitas vezes, chegar, nesses momentos 
de maior tensão… e estando de fora… muitas vezes 
basta, por exemplo, eu voltar a enunciar o que era 
a premissa do projeto. Porque isso acontece muito 
frequentemente… chega um projeto, as pessoas 
leem, etc, e depois começam ali e agarram-se ao 
desenvolvimento de uma solução e rapidamente perdem 
noção do que é que nós estávamos a fazer ali… é o 
outro lado do espelho daquilo que eu falava há bocado 
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A.M. u não gosto de procedimentar todas as dimensões 
de uma empresa. Não quero que a empresa se torne 
um inferno burocrático de processos para tudo e 
mais alguma coisa. Mas é importante, e nalgumas 
coisas é absolutamente fundamental que existam 
procedimentos claros. Desde logo, a título de exemplo, e 
apercebemo-nos disso ao fim de alguns anos a trabalhar, 
é absolutamente fundamental que todos os projetos que 
sejam executados na empresa sejam muito formalizados 
em termos da abertura do projeto no Ateliê de Coimbra, 
identificação clara desse projeto, do contexto orçamental 
em que ele é feito… qual é o dinheiro disponível e qual 
é o dinheiro gasto nesse projeto. Isso tem que estar tudo 
documentado. 

A.M. A questão da receção de novos colaboradores, 
nós chegámos… eu cheguei mesmo a desenvolver um 
procedimento inspirado em organizações maiores, 
que têm um procedimento do welcome a novos 
colaboradores, que inclusivamente documentação que 
lhes é fornecida… há alguma preocupação dessa. Não 
está cristalizado. Esse processo entretanto ficou a 
meio porque também não havia muitas certezas sobre 
isso… também não se coloca isso porque a empresa 
é relativamente pequena… é um open space e, acima 
de tudo, o que eu quero é que acha facilidade dessas 
pessoas em aceder à informação caso precisem… que 
não se sintam intimidadas.  

A.M. Portanto, desse ponto de vista é um desafio para 
o gestor. Garantir que o arquivo… que as coisas estão 
acessíveis rapidamente, para que a pessoa não tenha 
que estar a… ‘onde é que está aquele ficheiro?’… e tem 
havido uma preocupação muito grande. 

A.M. Depende. Já funcionou das duas maneiras… uma 
outra grande instituição regional, pública, convidou-
nos durante 3 anos seguidos a apresentar uma proposta 
gráfica… eles tinham um conjunto de publicações 
anuais… e no início de cada ano consultavam vários 
gabinetes, mas… o pedido era proposta gráfica e 
nós respondíamos com base nisso… e nós sempre… 
respondíamos porque é que não fazíamos e acho 
que, ao terceiro ano, já nem sequer respondemos… 
e, curiosamente, o presidente do Conselho de 
Administração, ao fim de três anos, telefonou-me 
pessoalmente e perguntar… ‘epá, você tem 10 minutos 
para falar comigo?’… eu achei aquilo muito estranho… 
e ele ‘explique-me lá aquela história de porque é que 
vocês nunca apresentam proposta’… eu expliquei-lhe, e 
ele disse… ‘faz sentido o que está a dizer’. Expliquei-
lhe a questão de que ‘epá, achamos que não faz sentido, 
tal como nós não pedimos a um advogado para fazer 
um parecer jurídico… e não pedimos a 10 advogados 

para fazer um parecer jurídico… e depois aquele de 
que gostarmos mais é que pagamos’… ainda para mais 
havendo portefólio e um historial que permite aferir 
qualidade e o tipo de abordagem de cada gabinete… 
e ele achou que isso fazia sentido. E, a partir daí, 
curiosamente, eles continuam a fazer essas consultas, 
continuam a fazer concurso, mas remunerado… por 
convite, e remunerado.  

A.M. Tentamos… tentamos levantar… nós já temos 
tido reação… os nossos orçamentos, ou propostas… eu 
não lhe chamo orçamentos… quando me pedem um 
orçamento nunca é um orçamento, é uma proposta… 
têm sempre várias páginas… 10 páginas, 8 páginas… 
e tenho às vezes a reação do tipo ‘epá, pedi-vos um 
orçamento… recebi aqui um manifesto e tal’… e 
portanto, há sempre aqui um bocadinho essa tentativa 
de equilíbrio… porque há questões importantes ali a 
clarificar, quer dizer… a questão de porque é que nós 
não vamos apresentar nenhum estudo gráfico antes do 
contrato estar assinado, ou desse acordo estar feito… 
em questões de identidade, por exemplo… nós, quando 
desenvolvemos projetos de identidade, já foi algo que 
tentámos desenvolver, algumas parcerias, mas… a 
garantia que não existem oposições de terceiros… de 
garantir que a marca é única, etc. Clarificar muito 
bem como é que isso funciona, porque é assim… nós 
podemos fazer uma identidade, um logotipo muito 
interessante, o cliente vai para o registar e já existia um 
outro, ou algo parecido… na Áustria, ou na Polónia, 
ou na Nova Zelândia… quer dizer… como é que é, 
nesse caso? De quem é a responsabilidade? Nós temos 
obrigação de fazer um novo? Tem custos? É tentar 
eliminar essas questões… e é útil, porque isso muitas 
vezes provoca uma discussão que é clarificadora. E 
dá-nos a oportunidade também de explicar o nosso 
processo de trabalho.  

A.M. Se funcionar, então avançamos… mas depois tem 
muito a ver com combinar diferentes influências… por 
exemplo, as etapas porque passam os projetos… nós, 
para cada tipologia de projeto no Ateliê de Coimbra… 
conceção de um catálogo ou de um livro, conceção 
de uma capa, conceção de uma identidade visual para 
uma empresa… conceção de uma exposição, criação 
e programação de um website… o que quer que seja… 
definimos e estruturámos o projeto. Quais são as fases 
que o projeto… por onde ele passa. 

A.M. Depois, eu acabo por incorporar… nós 
aprendemos muito com… este faseamento dos projetos, 
de conceção de capas, etc… eu baseei-me muito não 
só na nossa experiência, como também na informação 
que recolhi de outros gabinetes de design, mas depois 
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foi muito influenciada e alterada com base, por exemplo, 
na forma como as empresas de desenvolvimento de 
software nossas clientes estruturam e organizam os 
trabalhos. Aprendi imenso com eles. E eles, nessa área, 
estão anos-luz à frente da comunidade de design. Porque 
desenvolveram metodologias de gestão de projeto, e 
de faseamento e controlo… porque é crítico. Eles têm 
que trabalhar mesmo assim. No design não há… são 
equipas muito mais complexas, com compatibilidade 
de sistemas… portanto, toda essa teoria de gestão de 
projeto está muito mais desenvolvida. E aprendi imenso 
aí, e incorporei. A plataforma em concreto, que nós 
neste momento estamos a utilizar, para gerir projetos 
e tarefas… o que nós fizemos permite criar, no fundo, 
templates de tarefas e fases de projeto. Houve aí um 
grande investimento inicial de… ‘ok, fases típicas de 
um projeto de conceção de um catálogo… A,B,C,D, 
etc’… criámos um template. Sempre que chega um 
novo projeto, já não temos que criar tudo de raíz. 
Lançar o projeto com base no template tal… ele cria 
logo, automaticamente, as fases de desenvolvimento 
todas, e depois o gestor de projeto responsável, só tem 
que ir a correr fase a fase, atribuir as tarefas a cada um, 
colocar os prazos, e anexar a cada uma dessas tarefas 
informação relevante para quem tem que executar a 
tarefa ter acesso quando pegar nessa tarefa. Depois, as 
pessoas têm acesso à plataforma, e quando vão pegar 
numa tarefa, têm associada a essa tarefa não só toda a 
documentação necessária, como todas as indicações 
e comentários. Ah, e a plataforma em concreto, que 
nós utilizamos, permite ter um diálogo… uma das 
coisas que eu quis acabar foi com o e-mail enquanto 
ferramenta de gestão. Informação sobre projetos… 
depois as pessoas utilizam o e-mail e ‘eh, onde é que 
está aquele e-mail do texto que é para entrar não sei 
onde’… não, isso não existe. O mail é uma ferramenta 
de comunicação… 

A.M. Não… em tom de brincadeira… quando começo 
a falar em introduzir uma novidade… ‘eh, lá vem 
este tipo e tal’… eu tenho que ter algum cuidado com 
a introdução dessas ferramentas. Lá está, porque eu 
não quero que as pessoas estejam mais obcecadas em 
preencher fichas de tempo e não sei quê, do que fazer 
o trabalho… há uma… eu diria que já faz parte da 
caricatura. Tal como, às vezes, eu brinco com eles em 
termos de… acho que é uma questão de caricaturar a 
função do gestor de projeto. O que eu sinto, e isso já 
me foi dito, é que estas ferramentas… e isso é que é 
curioso… isso acontece muito frequentemente, não só 
com designers, mas com outras pessoas. Há uma nova 
forma de trabalhar, há um novo processo… e ‘epá, agora 
vou ter que trabalhar com mais esta nova ferramenta’… 

A.M. e depois, ao fim de algum tempo… algumas 
correram muito mal, e eu reconheço, e mato, volto 
atrás. Outras, vão sendo assimiladas e as pessoas 
a certa altura já não vivem sem elas, e há várias 
dessas que eu posso citar, claramente. Por exemplo, a 
transição de todo o nosso e-mail para o Google Apps 
e etc… houve uma reação inicial e as pessoas… epá, 
neste momento, as pessoas vivem… (o telefone calou-
se)… precisam daquilo, da gestão de calendários… e 
mesmo a ferramenta da gestão dos processos…já não 
me dizem isso porque têm receio que eu depois vá 
para outra, mas já houve uma ou duas que me vieram 
dizer ‘epá, isto veio-nos facilitar’… também porque 
muitas vezes eu não tenho… é muito difícil saber a 
priori como é que isto vai funcionar em termos da 
dinâmica de grupo. Mas eu acho que, genericamente, 
é bem aceite. 

A.M. Eu acho que é obrigatório, particularmente para 
quem está em cargos de liderança e de gestão… é 
absolutamente obrigatório regularmente… ter uma vista 
de olho de pássaro… […] Eu vejo isso na gestão. Nós 
tivemos momentos críticos em que eu tive consultoria 
externa e que de facto foi muito importante… foram, de 
facto, quase murros no estômago… ‘epá, têm razão’… 
aquela coisa que eu dizia de todos os projetos que 
entram no Ateliê de Coimbra terem que ser devidamente 
documentados e registados foi o resultado de uma 
intervenção de consultoria externa… porque é mais fácil, 
para mim, dizer ‘epá, estes projetos são uma chatice e 
não justificam a burocracia’… e é fundamental… toda 
essa dimensão de atividade não gerida pode estar a 
corroer a sustentabilidade da empresa sem nós nos 
apercebermos… 

A.M. é uma questão de prática… ao fim de algum 
tempo… nós, no início, quando tínhamos processos 
muito complicados de registo e de controlo de tempos, 
eu acho que eles tinham razão… e percebi que, à 
medida que eu burocratizava o processo, a qualidade 
criativa baixava. Havia uma correlação absolutamente 
linear e evidente… é desafio de um gestor, por um 
lado, fazer entender aos criativos… aos criativos e aos 
outros colaboradores… porque essa queixa não é só 
dos criativos, é também dos outros profissionais… mas 
fazê-los, por um lado, perceber, porque é que estão a 
fazer aquilo, e da importância daquilo… até porque isso 
também muitas vezes obriga a que o gestor repense… 

‘isto é mesmo crítico? 

A.M. Não… Essas regras também funcionam para 
nós. É muito fácil, no dia a dia, com a pressão, 
sucumbir à pressão… ‘epá, não temos ainda aqui os 
conteúdos finais, mas podem ir avançando com isto 
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e tal’… estas regras também nos servem para nós 
enquanto referencial. 

A.M. É evidente… quer dizer… o referencial mais 
importante é sempre a experiência traumática de algum 
trabalho recente em que nós decidimos ir para fora desse 
território e percebemos porque é que temos isso tão bem 
definido. Estou a falar de projetos gráficos em que ainda 
não temos conteúdos definitivos, ou porque é que nós, 
quando apresentamos uma proposta de identidade, não 
apresentamos várias alternativas em simultâneo… não 
é por uma questão de dar mais trabalho, ou de fazer, 
porque isso internamente estão sempre estudados outros 
caminhos. Não apresentamos várias, porque tem uma 
razão de ser: por um lado, porque achamos que muitas 
vezes esse é um exercício de preguiça… porque a certa 
altura, não nos obriga a escolher uma e a desenvolvê-la 
como deve ser… ‘epá, esta é uma ideia boa… e aqui está 
outra… vamos assim com várias’… 

A.M. Nós temos uma metodologia de explicar o nosso 
processo de trabalho e mesmo as nossas propostas 
apontam logo… fazem-me sempre lembrar de uma 
questão que eu li uma vez quando montámos a empresa, 
num livro… a importância dos contratos entre clientes 
e designers. E em que, a certa altura, havia ali todo um 
desenrolar sobre a importância de um contrato ou de 
um acordo num projeto, mas os últimos dois parágrafos 
foram os mais importantes. Eles diziam… ‘bom, 
atenção, esta questão toda acerca dos contratos e das 
cláusulas e dos termos do acordo’… contrato se calhar 
tem um peso muito forte aqui. Digamos, de acordo… a 
questão aqui não é… ‘não pensem no contrato ou no 
acordo com o cliente como algo para vos salvaguardar 
em caso de irem para tribunal. O objetivo é que isso 
não chegue a esse ponto’… a ideia do contrato, ou 
a ideia do acordo… é evidente que também é para 
isso… questões de direito de propriedade intelectual 
ou de honorários devidos… obviamente que também 
é esse, no limite. Mas muito mais importante do que 
isso, e é mais essa função do contrato ou do acordo, é 
ter a certeza que no início do processo as questões são 
todas discutidas e clarificadas. Porque de facto às vezes 
parecem-nos questões… óbvias para nós, designers… 
óbvias para o cliente… e que não o são para o outro 
lado. Coisas tão básicas como direito de propriedade 
de ficheiros editáveis de uma publicação. De quem são? 
Obviamente que os direitos de reprodução de um projeto 
encomendado serão do cliente, mas os direitos sobre 
os ficheiros editáveis. De quem são? Só isto, dá para 
uma grande discussão… ou discussões interessantes… 
por exemplo, alterações ao trabalho… e apropriação 
do trabalho? É evidente que há questões que reúnem 
facilmente consenso, quando estamos a pensar em 

termos de… se calhar, uma edição encomendada… não 
faz sentido que possa ser alterada, a posteriori… mas 
quando falamos de uma identidade de uma empresa… 
quer dizer, alteração do logo, passados 5 anos ou 
passados 2 anos, em relação àquilo que o cliente fez, 
por exemplo. Passados dois anos em que nós fazemos o 
projeto de identidade e a criação de um novo logotipo 
de uma empresa, eles fazem 75 anos… e eles decidem 
pegar no logo que nós fizemos, e decidem inscrever lá 
um ’75 dentro’… é legítimo…? Não é? E portanto, essa 
questão do acordo é por causa disso.  

A.B. Há muitos projetos com formas muito caóticas, e 
eu acho que isto nasce de cima. A vontade de fazer sem 
recursos mínimos assegurados, em termos de tempo 

A.B. Não, não é comum. Normalmente trabalhamos 
no ateliê… e a ideia é um bocado essa, porque surgem 
muitos trabalhos… Nós temos muitos projetos. Já 
tivemos mais… Mas temos muitos projetos de longo 
curso 

A.B. Há um procedimento que eu acho que é pena não 
se fazer, quando falava há pouco, nas reuniões… Mas 
tenho noção porque é que não se faz, quer dizer, de facto 
implica que dez pessoas tivessem paradas…  

A.B. Sim. Mas percebo… Lembro-me do grau, do 
número de projetos que tínhamos na época, com o 
grau e o nível de projetos que temos agora… Nem 
pensar… Teria que ser outra coisa. Apesar de tudo, não 
tanto nesse modelo das reuniões, o A.M. vai tentando 
dar resposta a essas necessidades. Como? Criando um 
blog interno… para não mandarmos mails com coisas 
interessantes para partilhar e para não atafulharmos os 
e-mails uns dos outros, há um sítio onde pomos essas 
informações e as pessoas percebem que pingou qualquer 
coisa de novo e vão lá espreitar… 

A.B. Há essa partilha… Mas claro nunca é tão… não 
é bem uma partilha, porque não há um diálogo… Há 
uma partilha… Uma coisa é uma partilha e outra coisa 
é um dialogo, não é? E eu às vezes sinto um pouco falta 
desse diálogo. Mas percebo que não seja fácil isso ser 
realizável financeiramente… Pelas coisas… (risos)… 
pelas palavras certas. 

A.B. Epá, isso são prazos doidos, é preciso fazer, no 
matter what… E acontece.
 
A.B. Mas ainda em relação à história do projeto, do 
pensamento, do tempo dado e disponível… epá, é um 
bocadinho… A proporção que eu acho que existe… Sei 
lá, na Escandinávia… Tens três terços, não é? Dois terços 
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devem ser para pensamento, maquetização e para teres 
o projeto fechado, e um terço para produção. Estando 
o projeto fechado, e bem, depois é só executar. Não vai 
haver grandes surpresas. Agora, se só dás um terço ao 
projeto, e estás com pressa de ter coisas, o que acontece 
é que depois tens duas… Há aqui uma desproporção que 
nem sempre… Que muitas vezes acontece por essa falta 
básica e inicial de respeito pelo projeto…  

A.B. Tu sabes que a seguir ao design, que já está sem 
tempo para fazer o projeto, ainda vem o produtor, que 
tem que cortar o vinil e ainda vem o operário que tem 
que ir aplicar o vinil. E se tudo isso depende… Se 
há uma pessoa que é incapaz de escrever um texto e 
respeitar o prazo que tem para o escrever… e que sabe 
que vai estar… o fim da cadeia alimentar fica com 
menos tempo para fazer o seu trabalho. Isso implica 
noitadas, e diretas e pagamentos extra, etc. 

A.B. Não… O A.M., no início das relações com 
os clientes… normalmente, há uma reunião de 
apresentação por causa disso. 

A.B. A.M., nessa reunião de apresentação, normalmente 
faz muito essa… Põe logo tudo em pratos limpos, dá 
logo a entender o que esperamos deles, aquilo que 
esperamos o que eles nos deixem também fazer…. 

A.S. Isso depende muito de projeto para projeto. 

A.S. Sei lá… Às vezes… normalmente a fase que 
eu tenho sempre é ‘vamos pensar muito sobre isto’… 
normalmente, o A.M. chega-me com o projeto. Ele 
já reuniu com o cliente, ele é que sabe o que é que 
quer… Depois há outras vezes em que eu é que reuno 
com o cliente e estou lá desde o primeiro momento, 
que é o que me está a acontece agora num projeto… 
fui logo à reunião, soube logo o que é que querem, 
o brífingue… mas depende um bocado. Às vezes 
caem-me imensos projetos sem saber muito bem para 
que lado é que me irei virar, outras vezes acompanho 
desde o início, outras vezes passam projetos de uns 
para os outros… 

A.S. Às vezes, sim… Ou o processo começa numas 
mãos, depois essa pessoa fica atrapalhada, passa para 
outra pessoa…  

A.S. Eu acho que essa avaliação vai sendo feita. Tu 
sabes quando a coisa está a ir pelo bom caminho ou… 
tu sabes… quando a coisa vai correndo, ou andando… 
também sabes. Também sentes… Não há um momento, 
em que o projeto acaba e tu olhas e… tal. Não… tu vais 
fazendo, vais vendo…  

A.S. Às vezes, eles vêm todos outras vezes não… mas 
vão criticando e tu vais sabendo mais ou menos como é 
que a coisa está. 

A.S. Sim, é muito mais fácil. Se não tivesse… eu fiz 
uma identidade há pouco tempo em que eu não tive 
contacto com o cliente, de todo. E aquilo… caiu-me 
o documento em cima, entre aspas, soube o que é 
que tinha que fazer, soube quem eram, e o resultado 
não tinha nada a ver com o que eles queriam. Porque 
eles queriam ser diferentes, e não sei quê… E não 
tinha essa perceção do que eles queriam… não tinha 
essa perceção do documento que recebi. Depois de 
ter estado com eles, percebi de mudanças que talvez 
seja o que eu tinha de fazer com o aproximar deles… 
e acho que, se calhar, se tivesse tido uma opinião 
primeiro… por exemplo, agora estou a fazer outra, 
com eles, e sei exatamente o que eles querem… sei 
aquilo que eles procuram… o espírito, percebes? O 
espírito da coisa… acho que é muito importante que 
comuniques com as pessoas para perceberes o espírito 
daquilo que eles querem. 

A.S. Exatamente, ele vende muito mais do que eu… 
primeiro, eu falo com ele, porque ele não adivinha (risos) 
o que é que as coisas querem dizer, e depois é mais ele 
que apresenta… eu, se tiver alguma coisa a acrescentar… 
posso acrescentar. 

D.S. Eu, quando vim para o Ateliê de Coimbra… eu 
estava a trabalhar noutro gabinete, e vim para O Ateliê 
de Coimbra apenas por um mÊs, à experiência. Eu 
despedi-me do outro sítio… e estive 1 mês, à experiência. 
O A.M. gostou, permaneci, e a ideia era ficar 5 meses, 
que era o tempo de licença de parto (de uma das 
designers). 

D.S. E às vezes é… é um bocado chato, e ficas um 
bocado naquela… porque ao início… agora já não faço 
isso, mas antigamente pedia… mostrava muitas vezes 
o trabalho… e houve uma altura em que nós tínhamos 
que mostrar o trabalho em reunião, à quarta-feira… e 
eu, não sei porquê… o A.M. mandava um mail a dizer 

‘André, prepara isto para a reunião… A.S., isto… Ana, 
isto… A.B., isto’… toda a gente tinha que preparar 
qualquer coisa. Eu lembro-me de preparar duas ou três 
coisas para aquela malta toda. Uma até foi porreira, 
porque foi quase uma antevisão daquilo que poderia ser 
a opinião do cliente, antes da apresentação ao cliente. 
Preparei o discurso todo e tive que… quase como se faz 
na escola. 

D.S. Sim. Isso foi bom, mas depois aquilo acabou. Eu 
lembro-me que… nunca vi o André a apresentar… 
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nunca vi a R. a apresentar nada. Vi a SABINO a 
apresentar… montes de vezes. Vi a L.A.a a apresentar, 
montes de vezes… mas depois os outros, havia sempre 
uma desculpa. Não sei porquê, mas foi a ideia com que 
fiquei. Porque toda a gente tinha sempre alguma coisa 
para mostrar ou devia. E isso não acontecia… mas… eu 
agora, ultimamente, já nem mostro muito, porque acaba 
por ser a opinião J.B. que conta, e eu sei que há algumas 
pessoas que não…  

D.S. Nunca tive, como freelancer, um A.M., a apaziguar 
a coisa quando algo não está a correr bem. Aliás, 
sempre que o A.M. tem que ter uma intervenção num 
projeto meu, para mim é negativo. Eu encaro isso como 
negativo. Eu não gosto disso, não gosto que me tirem 
projetos da mão… 

D.S. Por exemplo, no trabalho das capas… a malta 
que faz capas não tem que reunir com o cliente, é uma 
coisa por mail… Mais distante. Mas quando fazes 
uma exposição, quando trabalhas com o MACHADO DE 
CASTRO ou com o MNAA… eu não trabalho com o MNAA, 
mas sei que o cliente quer ter a presença do designer. 
Quer resolver as coisas com o designer e, no meu caso, 
eu detesto… e sinto-me fracassado, quando o A.M. é 
obrigado a intervir. Não gosto. 

D.S. fazia 5 ou 6 capas e chegava ao pé do A.M., a meio 
da manhã, e ‘olha, não tenho mais nada para fazer’… 
deixei-o pelo menos umas duas vezes… — ‘não tens 
nada para fazer?! Epá… eu já lá vou fora falar contigo’… 
e isso dá-me algum gozo… deu-me algum gozo porque 
mostrei que eu era capaz de fazer. Não podia falhar. 

D.S. quando entrei para cá, havia um site onde tu tinhas 
um conjunto… um PDF, ou uma coisa assim… onde 
o A.M. definia-te tudo. Número de páginas, os textos… 
tudo, tudo, tudo. Quando chegavas, em termos da 
estrutura, havia n coisas que já estavam feitas. 

D.S. Isso depende. Eu acho que os projetos, atualmente, 
nos dias que correm, não estão… não estão a chegar a 
nós da mesma forma como chegavam antes…  

D.S. Atualmente, as coisas estão a chegar… como não 
há tempo e as coisas estão a entrar muito à queima, 
é… ‘olha, tu vais fazer isto assim e assim, as coisas 
estão no Manymoon (plataforma de gestão de tarefas) 
e a gente vai lá, tem um conjunto de tarefas… lemos 
o brífingue, lemos… passamos aquela parte toda. No 
caso do TAVORA, por exemplo, eu nem sequer vi o 
projeto do Manymoon. Eu só tive tempo de saber 
que estava no projeto, de conhecer as pessoas, ir às 
primeiras reuniões e começar logo a trabalhar. Não 

há… há etapas do projeto, por exemplo o Catálogo, 
que nem sequer lá estão… mas eu lembro-me que 
quando há tempo e quando o A.M. tem tempo, as 
coisas são… antigamente era num PDF ou algo assim 
e agora só no Manymoon. Ele determina mesmo… há 
tempo para pesquisa, há tempo para… não há… não 
é uma coisa do tipo ‘o logotipo tem que sair hoje à 
tarde’. Isso não acontece. Isso acontecia-me nos sítios 
onde eu trabalhava. 

D.S. Mas eu acho que, regra geral, as coisas… sempre 
que é possível, dão-nos tempo para fazer as coisas. O 
Ateliê de Coimbra dá 3 semanas para fazer um logotipo. 
Na INCOGRAF eu tinha uma manhã… eu não estou a 
exagerar, estou a falar a sério… numa manhã tinhas 
que ter o logotipo, o papel de carta, cartão de visita e 
envelope… feito, para apresentar ao cliente. E isso, às 
vezes, obriga-te… não há tempo para pesquisa, não há 
tempo para nada. Aliás, a maior parte dessas pessoas 
nem pesquisa fazem… nem livros tinha, o gabinete! Eu 
tinha mais livros que o gabinete! Mas aqui não, aqui 
dão-nos essa liberdade… já aconteceu, também, 5 
logotipos numa semana. Já o fiz… 

D.S. na 3.ª feira de manhã, enviei para o cliente, em 
casa… e o A.M. foi restrito em relação a isso… ‘eu não 
quero que tu estejas a trabalhar nestes três dias’… só que 
depois eu também tenho aquela coisa, que é… não me 
custa nada fazer aquilo… e o cliente está a precisar. Epá, 
perco uma hora ou duas… e meto a andar.  

D.S. É. Há uma falta de consciência, da parte de quem 
está à frente dos museus… e há dois ou três museus 
em que… eu, se mandasse alguma coisa, no final 
dos projetos mandava as pessoas embora, porque são 
incompetentes. O que está a acontecer em Viseu, que 
era para abrir o ano passado (2011) em novembro… o 
projeto era meu, foi feito tudo, e nada daquilo que foi 
feito está a avançar. Também tem outra questão aí, 
mas… nem sequer entro por aí… mas é inconcebível. 
Não é possível que, a duas semanas da abertura do 
museu, ainda não haja tabelas das peças. Isto não… é 
impossível de justificar. E eu não consigo perceber 
como é que estas pessoas acabam o trabalho um ano 
depois da data e continuam lá. Se, por exemplo… o 
caso do TAVORA. 8 meses para trabalhar. Dizem 
eles… eu recebi os textos no dia 5 de novembro, para 
dia 14 estar o Catálogo a ser impresso… no dia 5 de 
novembro! Vais-me dizer que 9 meses não serviam? 

D.S. O A.M. surge sempre, numa primeira fase. Se 
houver problemas, no projeto, o J.B. tem que ir a uma 
reunião. 
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D.S. aqui no Ateliê de Coimbra é mais instituições, 
livros… só que lá está, eu acho que o designer também 
pode transbordar estas fronteiras, pode ir para estes 
pequenos nichos que também precisa de trabalho… 

D.S. então eu estava em casa, eram 20h, 20h30, e ela 
ainda não estava em casa […] e eu estava à espera 
dela e o J.B. liga-me. Epá, era o que te estava a 
dizer… tenho uma boa relação com ele… de amigo, 
mesmo. E liga-me e diz-me: ‘o BANDEIRINHA diz 
que o catálogo tem que estar mesmo pronto para a 
inauguração… o catálogo são 200 páginas’… pensava 
ele… ‘tu consegues paginar o catálogo’? Se o teu 
patrão te ligasse, fora de horas, para uma questão 
destas o que é que tu dizias?… eu virei-me para ele e 
disse-lhe… nesta altura ainda não estava o Hugo e não 
estava mais ninguém a trabalhar no projeto… ‘é assim, 
200 páginas pagino na boa… 15 dias… não tenho 
problema nenhum em fazer isso em 15 dias… não vai 
ficar tão bem como estás à espera… mas fica’.  

J.B. Sim, isso também acontece. Porque eles estão 
satisfeitos… nós aliás tivemos essa conversa… eles 
dizerem-me ‘epá, as condições são estas… não 
conseguimos mudar as condições… e temos que 
trabalhar com estas condições e eles estão satisfeitos 
com as coisas que vão fazendo com as condições 
que têm. Isso é verdade. Com as condições que 
têm, têm feito um trabalho notável. E eu disse… e 
portanto, pergunta-me: ‘estás dentro, ou estás fora? As 
condições são estas. Não te posso prometer outras’. E 
eu disse: ‘não, obviamente que estou dentro… é um 
trabalho que me interessa muito e estou muito grato 
por pertencer àquela equipa’… sobre todos os pontos 
de vista… um trabalho regular… com um nível bom, a 
trabalhar com pessoas cultas… os objetos… os temas 
são ótimos… portanto, ‘estou obviamente dentro’, 
disse-lhe… ‘estou dentro, mas vou continuar a dizer 
que as condições são más. E direi sempre, para a 
gente não se esquecer’… Para não nos convencermos… 
Mesmo que elas não mudem, eu vou continuar a 
dizer… enquanto forem más, eu vou sempre continuar 
a dizer… ‘olha, isto foi feito… epá, está porreiro, 
mas as condições foram más’. Para a gente não se 
convencer que aquilo… ‘pronto, são estas… não vale 
a pena mudar, estamos a trabalhar tão bem nestas 
condições…’
 
J.B. Não… não sei muito bem… 

J.B. Eu acho que é uma coisa que pode ser uma 
característica, que não é só nossa, concerteza, mas que 
é uma característica nossa, que é… nós não fazemos o 
trabalho a qualquer custo. 

J.B. Quer dizer… tenho mais ou menos… normalmente 
é o A.M. que faz isso e tenho mais ou menos a noção 
de como é que ele faz isso. Ele procura logo… dá uma 
ideia de como é que nós trabalhamos… que há certas 
coisas que não fazemos, que não vale a pena tentar ir 
por aí, porque não é a nossa prática… dá a ideia que… 
aliás, é uma coisa que ele utiliza cada vez mais, que este 
é um trabalho de empatia. ‘Perceba que, eventualmente, 
se não houver aqui empatia, não vale a pena’… 

‘continuar’… portanto, ele tem muito esta abordagem. 

J.B. Nós também nos colocamos numa posição em 
que não é fácil entrar por aí. Entramos logo com um 
pocisionamento que não permite muito esse tipo de 
discussões. O que é que nós fazemos? Procuramos 
perceber… e isso o A.M. faz muito bem e conversando 
sobre isso… é perceber como é que é o cliente. Qual 
é a natureza do cliente. Nós atuamos de maneiras 
diferentes consoante o cliente que temos em frente. 
Não é por acaso que eu não conheço esses clientes, 
da área da informática e não sei quê… e não é por 
acaso que há outros clientes que só me conhecem a 
mim… e há outros que não me conhecem de todo. 
Ou há clientes onde nós percebemos que para eles é 
importante terem uma referência pessoal e dizerem 
que trabalham com o J.B. Então aí vou eu. E outros 
que não, que querem trabalhar com uma empresa.  

J.B. Pois. Por exemplo, esta exposição do Museu de 
Arte Antiga é importante, epá mas as condições em 
que eles a puseram, eu… pronto… desligo. ‘epá, ok…
então faz a Ana, trata lá com eles’… A Ana mandava-
me coisas e eu ’epá, vê com eles. Eles que escolham’… 
quer dizer, aquilo já não é tempo para fazer as coisas, as 
condições já não são… e eu não me vou chatear. Lá está, 
é a tal coisa… há umas determinantes, que condicionam 
o trabalho, que o põem num determinado nível que eu 
não me vou matar por causa disso. Não me vou estar-me 
a irritar por uma coisa que eu não vou conseguir mudar… 
o tempo vai ser pouco, eles vão opinar, não há tempo 
para discutir com eles e para desfazer as opiniões deles… 
e pronto, eu aceito. É só garantir que aquilo não seja 
uma coisa aberrante… agora, já sei que não vai ser uma 
referência. Mas isso é, à partida… já sei. Isso já não faço, 
estar-me a matar a tentar…
 
J.B. Gosto muito mais de fazer uma coleção para as 
EDICOES 70 do que fazer um catálogo para o CCB. 
Quero dizer… não tenho… é que ao fim destes anos 
percebi que, de facto, me interessa mais… A área da 
Cultura… para já é uma desilusão. É uma enorme 
desilusão. Salvo honrosas exceções… a maioria dos 
casos é uma desilusão. Trabalha-se mal, de uma forma 
completamente amadora… raramente não me aconteceu 
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eu estar a trabalhar na área da cultura e pensar ‘pronto, 
os projetos são interessantes e não sei quê’… mas 
raramente me aconteceu não ter saudades de um cliente 
que vende coisas, que está preocupado com a eficácia do 
produto. ‘só quero voltar’… aos comerciantes. A sério. 
Porque aquela displicência em relação ao que as coisas 
custam, ao valor da… porque depois isso reflete-se… é 
também em relação ao valor do nosso trabalho. Quer 
dizer… é em relação a tudo. Tudo… 

J.S. Ou seja, quem trabalha mais, também trabalha… 
aquela malta trabalha toda demais, por duas razões 
básicas: ou porque é muito competente e, portanto, 
consegue ser uma espécie de pólo de atração de trabalho, 
ou então é menos competente, e demora mais tempo 
a fazer as coisas, e portanto tem que trabalhar mais. 
Basicamente é isto que se passa ali. Eu não chateio 
muito ninguém por se atrasar ou falhar uma proposta 
criativa, ou por ser mais lento… a trafegar a informação 
com o cliente. Mas obviamente se tiver que trabalhar 
ou acabar aquilo à noite também se acaba, ou ao fim 
de semana. No geral, e como eu também sou um gajo 
que passo aqui a vida a trabalhar, nem sempre pelas 
melhores razões, também sou um exemplo… 

J.S. É. Isso tem também a ver com a escala a que 
nós trabalhamos. Como é uma escala pequena, certos 
processos são muito sumários. Eu gostava imenso de ir 
atrás do trabalho, explicar tudo, fazer sinopses escritas, 
apresentar publicamente o trabalho… epá, não há tempo, 
nem dinheiro para isso. Acabei de fazer o novo projeto 
para a Agenda de Lisboa, no âmbito das minhas funções 
como diretor de arte da Agenda. 

J.S. Hmm… já aconteceu nós telefonarmos a pedir 
esclarecimentos ou para esmiuçar coisas. Não dá 
bom resultado. A última vez que fizemos isso foi com 
a Imprensa Nacional e ficaram tão escandalizados 
que, passados uns dias, com falta de resposta, nós 
telefonámos para saber o que é que se passava e eles já 
tinham atribuído o trabalho a outros 

J.S. É. Não tenho um método… Mas… é como te digo. 
Há dois critérios: um deles, é a cara do ateliê… por 
exemplo, há uns anos atrás, nós fazíamos a agenda do 
ateliê aqui dentro.  
J.S. É… muito anárquico. Não tem método. 

J.S. É muito frequente nós reinventarmos o 
brífinguepara podermos fazer o trabalho. É muito 
frequente. E eu também faço isso com muita 
naturalidade, embora de outra maneira possa 
parecer uma estupidez porque nunca nos pagam 
esse trabalho. Isto são valores que depois têm uma 

aplicação prática. Eu impeço, de uma forma às vezes 
até bastante agressiva, a ideia de que a culpa é dos 
outros: a culpa é do cliente, a culpa é da gráfica, a 
culpa é deste ou a culpa é daquele. Não, a culpa 
é nossa. Às vezes, o que me parece é que não se 
aprende muito com esta autoculpabilização. Uma 
espécie de lavagem, também. Mas é um valor que 
também é importante para mim. Porque permite 
também uma inquietação permanente, ou seja, se a 
culpa não é dos outros, sempre, então o resultado que 
eu tenho também está dependente de mim. Isto é útil 
para trabalhos, por exemplo, como a LEVOIR. 

L.A. Ok, é um exagero… acho nunca cheguei a esse 
ponto. Mas já me aconteceu sair das minhas mãos, por 
exemplo. No início acontecia isso. 

L.A. ‘vá, agora temos aqui este trabalhinho… e agora 
três pessoas vão fazer o trabalhinho… e no final vamos 
ver qual é o melhor’. Isso acontecia muito. 

L.A. Pensando para trás, não é uma coisa decidida… ‘vá, 
a partir de agora não brincamos mais assim’… eu acho 
que é uma evolução do ateliê, do conjunto de pessoas 
que estão lá, uma espécie de crescimento conjunto e 
uma evolução dos tempos. 

L.A. O tipo de confiança que deposita nas pessoas para 
resolver determinado problema. No início… comigo e 
acho que com toda a gente, naquela altura… nenhum 
projeto começava sem uma conversa à mesa. 

L.A. Já não existe tanto essa reunião. Existe uma 
passagem do trabalho… pode haver uma reunião mais 
ou menos formal… às vezes basta eu estar sentado na 
minha cadeira e ele está à minha frente a dizer aquilo 
que ele acha… isto dura cinco minutos e pronto. 

L.A. Acho que não. Ou, pelo menos, acho que já 
não neste ateliê. Acho que já lá vai o tempo em que 
fazíamos… lá está, que fazíamos as tais reuniões, onde 
eu acho que faz todo o sentido… as pessoas discutirem 
o que estão a fazer… e, em conjunto, chegar a um bom 
porto, melhor… porque se isso acontece entre mim e o 
cliente, então entre os designers e o cliente seria muito 
melhor, em teoria. Só que para isso é preciso outro 
tempo, outro desafogo, outro espaço… portanto, neste 
momento, acho que isto é o melhor… 

L.A. Sim, sim. É o tal lado negativo do design, que eu 
acho que… noutros contextos, com mais tempo, têm 
toda a vantagem as pessoas discutirem as coisas. Mas 
neste momento, neste ateliê, com estas pessoas, não faz 
sentido. Acaba por ser… não é perda de tempo, mas 
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é um bocadinho contraproducente… as pessoas vão 
chegar lá… e se não chegarem… eventualmente vão 
chegar. Se não chegarem a meio, vão chegar no fim. Se 
não chegarem à primeira, vão chegar à segunda.  

L.A. Estávamos a falar daqueles projetos que vão 
diretamente para certas pessoas. Para o bem e para o 
mal, alguns projetos vêm ter comigo… são-me dados 
com o argumento de ‘precisamos de alguém que 
faça isto depressa e bem’… e isso é um bocadinho 
chato… (risos)… ninguém gosta de trabalhar sobre 
pressão, ninguém gosta de ter que ser pressionado para 
trabalhar… se me dão trabalho em que o argumento 
é ‘o trabalho vai para ti porque tu és rápido… não 
é particularmente… se é só essa a razão, não é 
lisonjeadora. ‘uau, yah… porque eu domino bué isto’… 
(risos)… isso não é… 

R.M. Sim. Clientes novos, mesmo, não estou a ver… 
Bem, o CANAL Q… Pois, o canal Q foi uma coisa 
nova. É um exemplo. Também tínhamos aquela coisa 
de reuniões, de tentarmos marcar. No fundo acabou 
por se perceber que não avançavam muito… mas isso 
também depende do cliente em si. Eles tinham já ideias 
muito próprias. Já sabiam muito aquilo que queriam… 
e portanto a discussão acabava por contornar ali uma 
coisa ou outra… e ia dar um bocado aquilo que tinha 
sido falado inicialmente. Portanto, sentias que era uma 
perda de tempo. Quando tens outras coisas para fazer, 
sente-se isso… 

R.M. na altura do Lisboa na Rua, aí acho que foi o maior 
stress que tive. Mas também porque estava sozinha, e 
não dependia só de mim o trabalho… por causa do 
site e por estar pronto… eles fazem imensa pressão. Aí 
era mesmo para ontem, porque os prazos já estavam 
excedidos. Mas não foi por minha culpa. Foi tipo ‘bola 
de neve’… istochegou tarde, aquilo chegou mais tarde… 
aquele só começou a trabalhar depois… depois tens 
outras coisas… 

R.M. u não queria ter um horário das 9h às 5h, não é isso. 
Mas às vezes não saberes… não conseguires combinar 
nada por não teres a certeza se vais conseguir… tipo, 
não teres um horário fixo às vezes também não é mau. 
Não é que eu o queira ter, porque… epá, também não 
tenho que estar aqui às 9h00. Estou às 10h00, estou às 
11h00… o que importa é que o trabalho esteja feito. Só 
que isso às vezes é tão levado ao limite que podes estar 
sempre a trabalhar, basicamente. Tens sempre coisas 
para fazer. Portanto… é aquilo que agora também me 
tem acontecido, porque estou com muitos trabalhos, 
mas tu podes… se estás com uma revista e tu tens 
o material… se te chega o material todo ao mesmo 

tempo, tu podes ficar um dia inteiro, ou dois ou três dias 
seguidos, até ela ficar fechada. Ou então podes distribuir 
isso durante a semana. Mas se as coisas chegam 
supertarde e querem aquilo para a semana seguinte, 
logicamente que tens que estar constantemente à volta 
do mesmo. E o que me chateia às vezes… não é culpa 
nossa. É do cliente, muitas vezes. Enviam as coisas… 
chegam sempre muito tarde. Ou quando me passam as 
coisas já me passam muito tarde, e já é feito tudo muito 
sob pressão. Eu também não gosto de estar a pastelar… 

‘faz isto, e agora é aquilo’… mas gosto da pressão de 
estar a trabalhar, da adrenalina e do ritmo, mas em 
determinado horário. Se fosse sempre até às 19h… ‘ok, 
acabou, acabou’… mas não, nem sempre é assim. Muitas 
vezes tens fases de trabalho muito intenso durante muito 
tempo… diário… Eu acho bom o trabalho intenso 
mas durante 8 horas de trabalho diário… intensas e 
produtivas. Mas é aquilo e aquilo, não é mais.  

R.M. Depois acabou por não ser assim tão urgente… 
têm sempre tendência para dramatizar, é o que eu acho… 
Isso acontece muito. Mas na altura a coisa estava a levar 
mais tempo do que aquilo que tinha sido planeado, mas 
não só por culpa do programador ou por nossa culpa, 
mas por problemas que foram surgindo e que ficaram 
por ser solucionados. Tudo isso tem o seu tempo e não 
se resolve de um momento para o outro. Fazer um site… 
e essa foi a altura em que eu me senti mais confrontada, 
orque na altura o R.B. também não estava lá… E pronto. 

R.M. (Pausa) A EGEAC é um caso à parte… mas falando 
na maioria dos projetos, sei lá… assim, rapidamente, a 
S.V. é quem me dá a informação inicial, e me coloca 
as coisas… a ponte entre mim e o cliente. Depois… o 
tempo é todo para ontem… porque as coisas já vêm 
sempre com um atraso incrível (risos)… portanto, se 
tens tudo, tens que fazer tudo… porque têm urgência… 

R.M. Depende… Ainda agora do S. LUIZ estavam a 
pedir-me que enviasse… ontem pediram-me para fazer 
um cartaz para um concerto… claro que não é para 
ontem… o concerto é só no dia dois, ainda tenho algum 
tempo, mas hoje já entreguei a proposta.
 
R.M. Exato, mas depois tem aquele tempo de produção, 
ainda vai para o cliente, e depois ainda vai para 
aprovação de não sei quem… ou seja, eu hoje já o 
enviei para lá. Mas também é um cartaz que vem com a 
fotografia… com a ajuda do R.B., como é lógico, porque 
ontem discuti a coisa com ele. Mas… são coisas… ou 
seja, o cartaz também já tinha a própria fotografia que 
eles queriam usar, tu acabas por trabalhar apenas o texto 
e a informação por cima… depende da complexidade 
também da coisa… agora…  
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R.B. Normalmente, a receção do trabalho é feita pela 
J.S., ou o J.S. está presente… é a melhor forma. Até 
porque o J.S. continua a ser a cara do ateliê, convém 
não… não desmascarar logo isso aí, à pressa… (risos)… 
depois obviamente o J.S. esperará, da pessoa a quem 
encarrega o trabalho, uma boa resposta, um bom ponto 
de partida, o que lhe quiseres chamar. E em função 
da qualidade, ou também desse impulso que um de 
nós dará, também se medirá o tal apoio. O segundo 
apoio… que pode ser do J.S., meu, de quem quer que 
seja… e depois, até, se quiseres, numa fase onde… 
em que provavelmente nós até, às vezes, descuramos 
um bocadinho… ‘já preparámos a proposta, vamos 
apresentá-la’… mais uma vez, o J.S. devia estar 
presente… às vezes em função da qualidade… ‘olha, 
isto é tão bom, que às vezes até pode ir sozinho’… e às 
vezes até vai por e-mail e nem sequer… mas idealmente, 
voltaríamos a reunir toda a gente e vender aquilo da 
melhor forma possível, a ver se evitávamos fazer uma 
segunda hipótese… às vezes, quando as coisas são 
rejeitadas, ficamos com a sensação de que nos podíamos 
ter esforçado um bocadinho mais… porque aí, depois, 
quando o J.S. sai de alguma forma, de cena, e nós 
conduzimos o projeto, convocar o J.S. normalmente 
para a conversa, passa a ter um peso significativo. É 
como se tu convocares… o cliente já te disse que não 
queria aquilo e tu entretanto pedes ao J.S. para lhe tentar 
vender a coisa… que não é… que já é visto como uma 
insistência, claramente. Não me parece a melhor forma. 
Por isso, também evitamos imenso isso… 

R.B. Mas é uma certa forma de trabalhar hoje em dia 
que retira margem a esse tipo de coisas…  

R.B. É sempre a reboque de determinados projetos, 
portanto… é um bocadinho imprevisível. Mas também 
respeita muito as naturais apetências ou interesses 
de cada um. Será tanto melhor quanto mais fluente 
for este caminho. Também não interessa que alguém 
que não goste seja, de repente, forçado a desenvolver 
determinado… acho que não faz sentido. Mas também 
nunca aconteceu. 

R.B. No fundo… se é isto que nos diferencia, até pela 
ausência de determinadas funções comerciais… de gente 
a apoiar, noutros lados… se é isto que nos diferencia, 
então temos que forçar um bocadinho esse lado. 

R.B. Não podemos querer resolver tudo por e-mail. 
Dificilmente o ateliê mostra a sua mais valia se a relação 
for seca e por telefone, ou por e-mail. 

S.V. Há pessoas que conseguem falar diretamente… 
claro… mas… mas sinto que sim, que eles me procuram 

para isso. Nem que seja às vezes ‘olha, atenção a isto… 
avisa o J.S.’… e sinto logo que há ali uma ou outra coisa 
importante… aí passo logo ao J.S., a informação… e 
isto tem-se construído ao longo dos anos, esta… eu não 
sei se é positivo ou não… o que eu sei é que a equipa 
parece-me bem… funciona, portanto… acho que 
podemos continuar nisto… 

S.V. Em termos de falhar com os prazos…? Não é muito 
comum… Quer dizer… é… (risos)… acaba por ser para 
aí em 60% dos prazos… quer dizer, pelo menos para o 
meu gosto, não é… 

S.V. Exatamente! (risos)… Eu tenho esse lado… não 
é germânico, mas militar… que me incomoda… às 
vezes… Passa um dia, passa outro e eu estou aqui a roer-
me… tanto tempo… e pronto, gostava que essa parte se 
melhorasse. 

S.V. Absolutamente. Havia, por exemplo… Uma das 
coisas que era… o trabalho às vezes era começado por 
uma pessoa e acabado por outra. Isso traz uma série 
de erros atrás… depois entretanto a outra pessoa não 
podia e era terminado por uma outra pessoa… agora 
já não há isso. O trabalho começado por uma pessoa 
é acompanhado por esse designer até ao final… só se 
eventualmente adoecer, ou algo assim… Mas a ideia é 
não andar a saltitar com trabalhos… 

S.V. Acho que é importantíssimo estarmos sempre 
a melhorar… E nós temos uma série de falhas… Por 
exemplo, uma das falhas que temos… mas isso já é 
nosso, meu e do J.S… estamos a tentar contornar… é a 
questão de quando recebemos um pedido de trabalho, 
o orçamento… e a parte de falar com o cliente, de 
tirar dúvidas… no fundo o que acontece é que tem que 
passar pelo J.S… dada a quantidade de trabalho que ele 
tem, muitas vezes adia-se… para amanhã, para o outro 
dia… Passa uma semana e o cliente não obteve uma 
resposta. Isso é completamente errado… É claro que 
nós esforçamo-nos, e trabalhamos bastante… mas às 
vezes, de repente… olhamos e ‘já passou uma semana e 
nós não demos resposta a este cliente…’ A ideia agora 
é: sempre que entra um trabalho… é uma coisa que nós 
estamos a tentar fazer… sempre que entra um trabalho 
é: sentar, ver quem é o designer que pode agarrar o 
trabalho… 

S.V. Varia também de designers. Há designers que têm 
uma ligação direta com o cliente… Há outros designers, 
em que passa por mim… e eu faço o envio ao cliente. 
Quando têm dúvidas, perguntam-me e eu quando tenho 
dúvidas falo com o designer… vamos gerindo o projeto 
assim. 
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S.V. Não… depende dos trabalhos… Em alguns é ele 
que faz.  

S.V. Essa ponte… Não do envio de e-mails, mas de 
explicação, ou às vezes de apresentação, ida a reuniões… 
é ele que faz. 

S.V. Não… Não fazemos isso. Não fazemos nenhum 
tipo de registo por questões de tempo. Tudo isso ocupa 
muito tempo e nós estamos sempre… redline, não é? 

S.V. Sim. Às vezes fico a pensar se não devíamos… se 
por essa forma de trabalhar não corremos determinados 
riscos… e aí sinto que às vezes acontece… uma pessoas 
esquecer de não fazer, de cometer erros… mas por 
outro lado há um ganho… por ser intuitiva não é tão 
formatado… e isso também pode trazer vantagens. 

S.V. Quando tu fechas um trabalho e olhas… quando 
vem impresso… tu… tu… podes até… o cliente está 
satisfeito… nós estamos satisfeitos com o resultado… 
Mas às vezes o processo foi tão doloroso que nos retira 
um bocadinho dessa… satisfação. E aí olhamos e 
vemos o que é que não correu bem, o que podíamos ter 
melhorado… às vezes está fora das nossas capacidades 
melhorar… porque tem a ver com uma série de fatores 
que nós não fomos os causadores… hmmm… noutros 
casos, aí olhamos o resultado… não foi bom… e 
fazemos um bocadinho… no fundo fazemos sempre 
uma análise… 

S.V. Entre nós… em relação ao cliente, sim existe… 
mas se calhar não tanto como eu às vezes eu gostaria… 
portanto, o que eu faço muitas vezes é um telefonema e 
pergunto se está tudo bem… porque depois também há 
a fase da faturação, não é? E…e… tenho uma conversa 
com o cliente em que tento perceber… Mas isto em 
relação aos trabalhos que têm um final, de faturação… é 
aquele… No caso da EGEAC, que é uma avença e estão 
sempre a sair… materiais… aí isso acontece quando o 
J.S. vai uma reunião ou quando o R.B. reúne com a R.M. 
CASTEL-BRANCO ou com o MIGUEL HONRADO e… e aí 
há uma análise dos últimos seis meses… 
S.V. Não, na análise com o cliente… na perceção se 
estamos a ir pelo bom caminho, não é? 

S.V. Acho que podíamos fazer esse trabalho e muitas 
vezes não é feito porque… por questão de tempo… Nós 
temos um problema aqui que é não ter tempo… (risos) 
O tempo… facilmente passa o dia, a semana, o mês… 
e há determinadas coisas que gostaríamos de fazer… 
assim como uma certa autopromoção do ateliê que sinto 
que estamos… estamos a falhar… não estamos a usar 
todas as ferramentas que podíamos usar… agora… Em 

relação ao cliente em si… ou quando o cliente nos vem 
visitar, é claro que fazemos uma… mas não é uma coisa 
que o façamos habitualmente. 

S.V. Menos. Menos intensa? Sim.
E já foi uma preocupação muito mais… Já foi.  

S.V. O problema é a nossa capacidade e o tempo, por 
que para tudo isso é preciso ter… ter… ter… pessoas… 

S.V. Claro. Então em relação ao facebook, à 
colocação de informação no site… isso é uma coisa 
quase semanal… estar sempre… quase diária… E 
não conseguimos. Não conseguimos porque em 
primeiro lugar está… estão os trabalhos que estamos 
a desenvolver para os clientes, porque precisamos de 
faturar, porque precisamos de…de avançar com o 
negócio. 
 



120

anexo  d2

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

A.M. e acho que isso é muito importante. Eu acho que 
é muito importante nas empresas, terem uma noção 
muito clara… e das pessoas, do que é que são, do que 
é que querem fazer e de como é que querem fazer. Já 
tenho algumas dúvidas em que isso seja escrito em 
pedra de forma muito rígida, e por isso é que nunca 
demos esse passo. Já falámos muito sobre isso e 
discutimos muito isso. Essas conversas informais 
de que eu falei muitas vezes são em torno disso… 
em torno de definir um bocadinho fronteiras… de 
percebermos, de confrontarmos um com o outro… o 
que é que estamos dispostos a fazer, com quem é que 
estamos dispostos a fazer, com quem é que estamos 
dispostos a trabalhar, como é que estamos dispostos 
a trabalhar… só que estas coisas também vão… não 
são… há fronteiras que são absolutamente claras para 
nós e definidas, há outras que são nuances… 

A.M. nós tínhamos muito pouco conhecimento sobre 
vida empresarial e existia, também, à mistura, algumas 
ideias pré-concebidas ou até preconceitos acerca 
da atividade empresarial… e à medida em que nos 
vamos envolvendo e percebendo como é que as coisas 
funcionam, a nossa opinião também muda… o discurso… 

A.M. É que essa é uma questão… houve um grande 
investimento nos primeiros anos do Ateliê de Coimbra 
em definir questões como essa… definir processos 
de trabalho, definir… enfim, procedimentos… e 
depois isso foi de tal maneira incorporado no dia a 
dia da empresa, e assumido por toda a gente, que não 
estamos constantemente a voltar aí… 

A.M. a minha abordagem, quer aqui, quer noutras 
atividades em que eu tenho trabalhado em equipa, eu 
não… eu sei que isso será um erro, provavelmente… 
nunca refleti muito sobre isso. 

A.M. É, é um exercício masoquista. 

A.M. esta coisa não se resolve com pessoas 
competentes e profissionais, ainda para mais numa 
empresa tão pequena… isto não é uma questão de 

‘faz-me aí um relatório de análise financeira a partir 
destes dados’… e a pessoa pode ser intratável, com 
uma personalidade execrável, mas chega ao fim, faz 
um relatório… 

A.M. Porque isso acontece muito frequentemente… 
chega um projeto, as pessoas leem, etc, e depois 
começam ali e agarram-se ao desenvolvimento de 
uma solução e rapidamente perdem noção do que 
é que nós estávamos a fazer ali… é o outro lado do 
espelho daquilo que eu falava há bocado 

A.M. Quando montámos o Ateliê de Coimbra… e eu 
sendo quase ignorante não só em design mas mesmo 
em termos de gestão, tive uma grande necessidade 
de documentar e de investigar sobre isso… e era 
uma enorme frustração porque, particularmente em 
Portugal, toda a literatura era muito sobre um contexto 
que tinha muito pouco a ver com esta área, com este 
setor, com esta indústria… todos os livros de gestão, 
etc, tinham a ver com indústria, etc… não tinham 
nada a ver com esta área. E eu de facto pensava 

‘epá, isto é uma coisa tão específica… é de uma 
especificidade’…não é. Não é… 

A.M. Portanto, o nosso trabalho, mesmo de design, o 
sucesso depende… que tenha qualidade, que tenha 
ritmo, isto é… que seja feito… ter uma grande 
qualidade e que seja feito fora do tempo, é a tal célebre 
história do cartaz do Peter Saville, para o lançamento 
da 4AD, se não estou em erro, em que chega a proposta 
de cartaz no dia do evento… do lançamento… de 
facto o cartaz ficou para a História, mas não serviu 
enquanto cartaz, quer dizer… o objetivo do cartaz era 
divulgar o evento antecipadamente… qualidade, ritmo 
e comunicação… ou seja, de facto, ter qualidade no 
trabalho… ter ritmo, passo, ser uma coisa ritmada… 
e, depois, de facto, comunicá-lo… porque é isso que 
gera novo trabalho… aliás, aquelas célebres máximas 
do design… ‘do good design, for good clients, and 
you’ll get more good design and good clients’… quer 
dizer, isto só é válido se esse ‘good design for good 
clients‘ for divulgado… se nós fizermos good design 
for good clients e não o divulgarmos… dificilmente 
mais good clients vão saber disso e chegar até nós… a 
comunicação é fundamental… mas é um processo em 
curso, no Ateliê de Coimbra. 

A.M. Como digo, isso é um processo um bocadinho 
em curso… é um ongoing process, não muito 
estruturado e formalizado, um bocadinho à 
semelhança do que tem sido o Ateliê de Coimbra… 
em que se pensa um bocadinho sobre isso, e 
se começa a fazer… e vai-se corrigindo. Não é 
propriamente… não, nós nos últimos anos temos indo 
em diferentes direções. 

A.M. Por um lado, obviamente, na web, através do 
site e de algumas redes sociais, colocando o nosso 
trabalho visível… também, numa preocupação 
de comunicar alguns elementos-chave… com 
comunicados de imprensa com alguma visibilidade, 
como agora aconteceu com os prémios dos 
50books/50covers… podíamos ter… aliás, chegou-se 
a falar nisso… quando soubemos da notícia, ficámos 
eufóricos e ‘ah, vamos pôr um post no facebook 

Reflexividade 
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do Ateliê de Coimbra’… e eu aí tive um bocadinho 
de presença de espírito e disse ‘epá, não, isto tem 
que ser valorizado’… é um prémio importante… 
principalmente por ser o terceiro… em três anos 
consecutivos… isto já é uma prova de qualidade… 
e temos que lhe dar aqui alguma dignidade na 
comunicação, até como respeito à nossa prática… quer 
dizer, queimar isto como mais um prémio… 

A.M. Não, não temos sentido necessidades, não… há 
coisas que nós vamos mudando. 

A.M. Exatamente… em que não é fundamental que 
economize ou que encaixe na produção… que tire 
aproveitamento dos planos de produção, porque isso 
não é uma preocupação… não é questão o custo 
unitário final do objeto porque ele está subsidiado 
a priori e, se se vender, é um extra… a importância 
ali é criar um… e não estou a dizer que em certas 
encomendas não haja situações que façam sentido desse 
ponto de vista, em que a ideia ali nem é tanto a ideia 
comercial… mas isso retira uma carga muito grande. 
Muitas vezes a dificuldade de alguns projetos de design 
é, com recursos limitados e com condicionantes muito 
fortes, a de resolver um problema… e não escondo que 
a nós também nos dá prazer fazer trabalhos, muitas 
vezes, com orçamentos muito mais dilatados, e com 
uma encomenda com um programa mais aberto. Não 
completamente aberto, porque aí a certa altura eu acho 
também que o design tem uma certa dificuldade… aí já 
estamos, claramente, a entrar no domínio artístico… 

A.M. em termos de equipa, não… em termos de equipa, 
era aquilo que já disse. É um bocado… alterar ali 
uma dinâmica… criar ali, de alguma forma, algum 
mecanismo em que pudessemos tirar mais partido do 
trabalho coletivo. Nem é do trabalho… do pensamento 
coletivo. Mas sem que isso seja uma reunião formal, 
numa situação… e também que não seja uma falsa 
formalidade. Isso aí é um desafio. 

A.M. Vou fazendo isso, se calhar não com a reflexão e 
ponderação que eu gostaria. Um bocadinho mais sob 
pressão… 

A.M. Nós, quando montámos uma empresa, eu e o J.B., 
falávamos muito sobre algumas regras orientadoras… 
com quem é que trabalhamos, com quem é que não 
trabalhamos… aquela coisa que eu disse de que… 
epá, se formos profissionais, competentes e cordiais, 
conseguimos trabalhar com toda a gente…e fazer bom 
trabalho… e percebemos claramente que não fazia 
sentido nenhum… interessa muito mais, a posteriori, 
com base na experiência e na tentativa e erro… de facto, 

o que é que eu aprendi com isso e então aí, sim, tentar 
cristalizar eventualmente algumas regras ou fórmulas, 
ou diretrizes… ‘epá, já aprendi esta lição e portanto 
vou escrevê-la aqui no quadro para me lembrar delas’… 
do que propriamente a priori dizer uma coisa… nós 
podemos a priori dizer que ‘só vamos trabalhar com 
clientes não sei quê’… mas depois, a realidade não é 
assim, adianta muito pouco… mas isso para dizer um 
bocado que aquela questão dos princípios orientadores… 
há muitos mais do que aqueles que me ocorrem no 
momento. E tenho a certeza absoluta que, se desse dois 
passos atrás, no dia a dia, e começasse a tentar elencá-
los… e por acaso acho que esse é um exercício muito 
curioso que podia ser feito no Ateliê de Coimbra… de 
uma série de opções que, no fundo, acabaram por 
moldar aquilo que é a cultura e a prática diária, e que 
estão de tal maneira enraízados… 

A.M. E só depois, quando nos fechamos novamente no 
ateliê, começamos a desenvolver e pensamos… ‘não, 
isto tinha um conceito e eram estas cores e esta a 
tipografia, porque isto tinha uma razão de ser’… depois 
fica ali num… essas regras também são úteis para nós. 

A.M. Sim… eu, há dois ou três dias li uma frase… sou 
péssimo para registar… estava a tentar pensar… acho 
que era um designer e tinham uma frase na homepage 
deles, mas nem sei se era com este sentido que eles 
a lá tinham… mas fiquei com a frase na mente… To 
have good design as a result, you need more than good 
design… you need more than just good design… não 
sei se era esta a interpretação, a que eu vou dar, que 
eles dão a isso… mas a mim bateu-me particularmente 
forte e acho que têm toda a razão. Para que um projeto 
de design seja considerado um projeto de bom design, 
é preciso muitíssimo mais do que só ter bom design… 
do que só o design ter sido bom. Podemos ter os 
melhores designers… e nesse sentido, entram todos os 
fatores. Entra um bom problema, no nosso caso, quer 
dizer… entra uma boa necessidade… tão melhor será 
o design quanto melhor será a necessidade a resolver… 
o problema a resolver… entra a qualidade do cliente 
no sentido de ter, enfim… ter ou não sensibilidade e 
respeito pelo design… entra as condições do mercado… 
podem ser questões financeiras… condiciona a imensos 
níveis. 

A.M. os fornecedores também limitam… aliás, o J.B. 
uma vez saiu-se com uma frase, que eu não sei se é 
da autoria dele ou se a foi buscar a algum lado, mas 
acho que é uma grande verdade, que é a cadeia da 
qualidade ou da mediocridade… e isto é válido para 
nós, como para um cliente… não estou a dizer que 
são necessariamente os designers que estão acima da 



122

anexo  d2

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

média dos outros… a gráfica também se pode queixar 
do mesmo. Se calhar até temos aí uma gráfica com 
uma qualidade extraordinária, de altíssimo nível, e que 
sente ‘epá, mas nós não conseguimos produzir trabalhos 
de qualidade porque a cadeia… não há bons ateliês a 
fazerem projetos que explorem ao limite a tecnologia 
e as capacidades que temos’… ainda por cima, o nosso 
trabalho… quer dizer, há uma componente a montante, 
que não depende necessariamente de nós… tem a ver 
com aquilo que entra para o projeto. 

A.B. Há essa partilha… Mas claro nunca é tão… não 
é bem uma partilha, porque não há um diálogo… Há 
uma partilha… Uma coisa é uma partilha e outra coisa 
é um dialogo, não é? E eu às vezes sinto um pouco falta 
desse diálogo. Mas percebo que não seja fácil isso ser 
realizável financeiramente… Pelas coisas… (risos)… 
pelas palavras certas. 

A.B. Reuniões internas, não é das outras… 

A.B. ‘Que chato’… Esta glorificação do desenrasque 
nacional… que tem o seu lado, que não digo que seja 
válido… epá, mas vamos com calma. Tornar isto o 
nosso melhor… (risos)… ponto de referência e cartão de 
visita… não me parece nada bem. O desenrasque é para 
quem não se aviou bem em terra. epá, se calhar é bom 
quando é preciso, mas fazer disso estilo de vida não me 
parece grande ideia. 

A.B. Não é só do Ateliê de Coimbra. E acho que reflete 
um bocadinho o desrespeito que ainda se nota um 
bocadinho pela prática do design. A malta valoriza 
muito o material e pouco o pensamento. 

A.B. E depois aquilo, fazeres… depois de teres as coisas 
estruturadas, é como num projeto de arquitetura… Em 
Portugal, porque é que as obras derrapam desta maneira 
pornográfica? Em termos de prazos e de dinheiro? 
Porque não foi dado tempo ao projeto. Todo o dinheiro 
desperdiçado são de coisas que são solavancos, que 
aparecem no meio da obra… de respostas que foi 
preciso dar tardiamente e portanto o projeto é feito. Mas 
é feito depois, pagam três vezes o preço que tinha… fica 
pior… porque já é um projeto feito com as patas na 
poça, não é? E portanto aquilo… A malta ainda pensa 
muito que… o cimento, o concreto, é que é ‘o que eu 
pago… e não pago o pensamento do arquiteto… pagam 
a construção. Pago ao construtor o que ele me pedir, 
mas se o arquiteto me pedir… epá, acho que é caro’. 
Porque é imaterial. Esta desvalorização do imaterial é 
um bocado ingrata… Incomoda-me porque acho que é 
uma coisa que contamina todo o país… até em termos 
de criação de riqueza, de ideias… a malta estás sempre 

cheia de sede de se pôr a fazer, sem saber o que vai fazer. 
Gasta material, gasta tempo, desperdiça oportunidades, 
depois já está feito… ‘não vamos deitar abaixo porque 
já está feito, gastamos muito dinheiro nos tijolos aqui… 
Isto é feito também no design. Há desinvestimento no 
pensamento… Não estou a dizer que ‘agora vamos pagar 
tudo, os passos todos… e toda a gente aqui a pensar’… 
Não é isso, mas… confiar, de facto, que a malta que é 
paga para pensar, está a pensar e está a projetar. Que 
projetar é muito pensamento e o pensamento nem 
sempre se vê logo.  

A.B. Eu cada vez sinto mais é que … É evidente que a 
técnica é importante, que dizer o meio… o meio… Eu 
como utilizadora de iphones, ipads, etc., de internet 
em geral, é evidente que o meio conta imenso e muda 
muita coisa… Mas para o design acho que não mudou 
assim tanto. São novos desafios, é um meio diferente. 
Ao invés de escreveres, falar, quer dizer… o discurso 
não interessa muito se estás a dizê-lo ou estás a escrevê-
lo. Há nuances. É evidente que tens que saber. Não 
falas como escreves nem escreves como falas. Mas o 
pensamento que depois traduzes é que é importante […] 
Pois, tens que saber… tens que saber os mínimos. Tens 
que saber como é que imprime, tens que saber que em ‘x’ 
pixels fazer não sei o quê. Sabendo isso tens que saber 
fazer. Também não consegui imprimir livro nenhum, 
mas tens que saber programar. Tens que saber quais são 
os constrangimentos que essa tecnologia me impõe […] 
Ok… Respeitando isso, quais são as necessidades que 
este objeto precisa ter para ser um bom objeto… Ok, 
então… 

A.S. Eu acho que não… acho que fazia sentido o J.C. 
estar lá em cima, porque aquilo é um sítio onde estamos 
a construir… programar também é construir. E nós 
estamos ali em cima para não sermos perturbados, ele se 
calhar às vezes também devia estar lá em cima para não 
ser perturbado… sei muito bem o que é, e às vezes com 
o barulho, e com os telefones… que é chato. 

D.S. Exatamente. Acho que há projetos que dão mais 
gozo… eu acho, nesse aspeto, eu acho que ele faz mal, 
com determinadas coisas… eu acho que ele devia, 
digamos… o ideal seria… ele, tudo bem, é o supremo, 
mas depois devia haver outras pessoas que fossem o 
filtro, mas que isso fosse denunciado. 

D.S. Não acho justo que seja só uma pessoa a fazer 
webdesign, não acho nada justo… acho que toda a gente 
devia saber um bocadinho de cada. É óbvio que há 
pessoas que são melhores numas coisas, do que noutras. 
Isso é ponto assente 
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D.S. Este trabalho, é tu tirares estas… é cresceres, mas 
seres tu a puxares-te a esses limites. Não é tu estares a 
fazer as coisas dentro daquelas 8 horas, desligados do 
mundo. ‘ai, não quero ter nada a ver com isto quando 
sair daqui’… isso não é assim… não é. ‘Ai, e quando tu 
tiveres filhos vai ser diferente’… tenho sérias dúvidas 
disso. 

J.B. Foi já há muito tempo… e… e lembro-me… talvez 
até tenha sido a propósito dos ARX, quando começaram 
a aparecer… e eles… ‘epá, isto é engraçado… o que 
é que achas disto’? Ele… era o J.B. Mendes Ribeiro… 
portanto, um arquiteto… muito Escola do Porto, um 
Modernista… e… ‘Epá, o que é que tu achas desta… 
desta coisa da desconstrução na Arquitetura. 

J.B. Sim. Porque eu acho que ainda não se atingiu 
isso, em Portugal. E portanto sempre tive… nem é uma 
coisa muito refletida, mas sempre tive a intuição de 
trabalhar nessa zona… e de fazer coisas novas, fazer 
coisas diferentes e estar sempre a experimentar, mas 
nessa zona. E eu, aliás… acho que isso é uma coisa 
reconhecida.  

J.B. Ficarmos insatisfeitos com a falta de impacto 
positivo… ‘não resultou, o cliente não está satisfeito, em 
termos do público aquilo também não resultou’… e… 
isso faz que pensar. dá que olhar e muitas vezes… de 
facto aquilo não está bem. ‘Houve alguma coisa que 
falhou… de facto isto não está bem, lemos mal a coisa. 
Houve alguma coisa que falhou… 

J.B. Não… não há nenhum instrumento que utilizo 
sempre. Depende um bocado dos trabalhos. Para já, uma 
apreciação… olhar para aquilo e ver se está bem. Às 
vezes pode não correr bem, do ponto de vista do cliente, 
e eu achar que está bem e que fizemos tudo certo…
que de alguma forma ou não foi compreendido ou nós 
não conseguimos que não fosse compreendido. Não 
tenho nada a ideia de que os clientes são burros, bem 
pelo contrário… acho que os melhores trabalhos que 
nós fizemos devem muito aos clientes, a determinados 
clientes… e… agora… de facto, há projetos em que a 
insatisfação do cliente nos dá que pensar. E portanto… 
não tenho nada a ideia… embora isso possa acontecer, 
como estava a dizer… nós estarmos perfeitamente 
satisfeitos, embora do ponto de vista dos clientes, ou do 
público, não tenha resultado… mas também acontece o 
contrário… 

J.B. Sim, isso também acontece. Porque eles estão 
satisfeitos… nós aliás tivemos essa conversa… eles 
dizerem-me ‘epá, as condições são estas… não 
conseguimos mudar as condições… e temos que 

trabalhar com estas condições e eles estão satisfeitos 
com as coisas que vão fazendo com as condições que 
têm. Isso é verdade. Com as condições que têm, têm 
feito um trabalho notável. E eu disse… e portanto, 
pergunta-me: ‘estás dentro, ou estás fora? As condições 
são estas. Não te posso prometer outras’. E eu disse: ‘não, 
obviamente que estou dentro… é um trabalho que me 
interessa muito e estou muito grato por pertencer àquela 
equipa’… sobre todos os pontos de vista… um trabalho 
regular… com um nível bom, a trabalhar com pessoas 
cultas… os objetos… os temas são ótimos… portanto, 

‘estou obviamente dentro’, disse-lhe… ‘estou dentro, 
mas vou continuar a dizer que as condições são más. E 
direi sempre, para a gente não se esquecer’… Para não 
nos convencermos… Mesmo que elas não mudem, eu 
vou continuar a dizer… enquanto forem más, eu vou 
sempre continuar a dizer… ‘olha, isto foi feito… epá, 
está porreiro, mas as condições foram más’. Para a gente 
não se convencer que aquilo… ‘pronto, são estas… não 
vale a pena mudar, estamos a trabalhar tão bem nestas 
condições…’ 

J.B. Não. Que aliás é curioso, porque é uma coisa que eu 
faço em casa. Embora também agora menos… mas eu 
não… tenho alguma tendência para de vez em quando 
mudar e reformular… estou a pensar fazer isso, por 
exemplo, no escritório lá de casa. Estou completamente 
cansado daquela vista e já não consigo… deixo de 
conseguir trabalhar, porque criei rotinas àquilo e… por 
exemplo, uma das coisas pelas quais eu acho que não 
consigo escrever a tese, é porque isso não fazia parte das 
rotinas do meu escritório em casa, da forma como aquilo 
está organizado. E já percebi que não começo a escrever 
se não mudar o escritório, para ser uma outra coisa… 
uma fase nova. Onde encaixa essa fase de escrever uma 
tese, que não era uma prática. Isso em casa acontece-me. 
Aqui, não tenho muita necessidade de mudar… 

J.S. Sim. Então não? (Pausa…) Esta negação, ou este 
cinismo em relação a mim próprio, permite-me sempre 
ter uma janela aberta, ou uma porta aberta… vou-te dar 
um exemplo. Ainda hoje de manhã, estive ao telefone 
com um gajo, que me tinha enviado um e-mail a demolir 
todo o trabalho de promoção, distribuição e publicidade 
da [Coleção Livros]… 

J.S. Hmm, hmm… (acena positivamente). Todos os dias. 

J.S. (Pausa longa) Não saio bem do retrato… 

J.S. Sempre foi um problema, definir isso. Nós temos 
algumas sinopses biográficas do ateliê onde tentávamos, 
mais até em jeito de venda de serviços e produtos, 
definir isso. 
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J.S. E além disso essa rotina permite-me a mim apurar 
o trabalho. E eu sou muito sensível a essa questão e a 
essa lógica de revisão e reforma do trabalho que faço. 
Coisa que, aliás, me fez, durante muitos anos, um 
diretor de arte de jornais e revistas bastante feliz, porque 
mesmo que falhasse numa semana tinha a outra a seguir 
para poder corrigir. E portanto eu gosto muito dessa 
lógica de continuidade. 

L.A. Também pensando um bocadinho naquela lógica 
de revista… ‘não saiu bem nesta edição, sai bem para 
a próxima.’ Estamos sempre a tentar fazer o melhor 
possível, não falhar… ser sempre os melhores. Mas há 
erros. Toda a gente erra. Saiu mal agora, para a próxima 
sai melhor… 

L.A. Eu também não gosto de falhar, como é óbvio. Se 
calhar, ao longo, dos anos, tentei relaxar em relação a 
isso. 

L.A. Agora já lido melhor, acho que sim. Depende das 
coisas… lá está, ninguém gosta de falhar. Há coisas em 
que, se calhar, arranjo uma justificação qualquer para 
mim próprio e esqueço. E a justificação pode ser tão 
simples como ‘não estava bem, naquele dia’… estava a 
fazer uma correção, e entretanto o telefone tocou, e já 
não fiz a correção…e pronto, tive um erro. Já não me 
martirizo assim tanto. Mas claro, depende do erro. Esta 
coisa da imagem ao contrário… (um trabalho feito no 
ateliê, acompanhado pelo investigador)… foi distração. 

L.A. E isso também reconheço que não é a melhor 
forma de resolver as questões. 

L.A. Eu acho que nós, às vezes, não dominamos tudo. 
Se calhar, a parte física da coisa, se calhar não… isto é 
um bocadinho contraditório, mas… 

L.A. Eu sinto isso quando faço… trabalho em casa, por 
exemplo. Quando alguém me encomenda uma coisa a 
mim, e não há um filtro superior, não há um diretor de 
arte a quem eu tenha que responder, eu percebo que 
penso de forma diferente. Ou que funciono com outro 
tipo de processo… deixa de haver um filtro… designer/
J.S./cliente e passa a haver um filtro designer/cliente… só 
essa possibilidade de discussão… eu aqui também tenho 
isso, tenho a possibilidade de discutir diretamente com o 
cliente, mas são coisas diferentes.  

L.A. Tem um valor. E é claro que se calhar não tem um 
peso tão grande como eu acho que tem… uma espécie 
de ‘se o meu trabalho correr mal, o ateliê acaba’… 
não é isso. Mas… contribuímos todos para o pote, se 
quisermos. 

L.A. Às vezes… lá está… tudo isto tem contextos, e é 
preciso depois teres uma distância… ao longo destes 5, 6 
anos, aprendi isso, também. É preciso ter uma distância 
e perceber o contexto das coisas. 

L.A. Pode ter o problema das pessoas não poderem 
experimentar fora do tal esquema mental dentro do 
tal trabalho… a tal forma de trabalhar. E depois não 
conseguem extravasar para fora disso. 

L.A. Sentia-me bastante mal… (risos)… e sentia-me 
bastante incapaz. É um bocadinho desesperante, 
também… lá está, não sei se isto é uma coisa meio 
pessoal ou se… e se calhar também demorou algum 
tempo para eu perceber isto, a afastar-me de cabeça 
fria… que isto era tudo em função da experiência, que 
é preciso dar tempo ao tempo. Ninguém chega aqui e 
é o melhor, vindo da faculdade ou de onde quer que 
seja. Portanto… ter um bocadinho de afastamento disso, 
resta tentar aprender com isso. Com esses falhanços, 
digamos… tentar perceber porque é que aquela solução 
era pior. E era de facto pior… eu nunca fiquei chateado 
a pensar ‘este gajo nunca percebe nada disto… a minha 
era a melhor de todas’… não, era de facto pior. 

L.A. Sim, em última análise, sim. Eu confesso que 
nunca gostei muito desse lado… também já falámos 
disto… quando tens um projeto de capa e te pedem duas 
capas… mas uma é para morrer. É um bocadinho igual 
ao concurso interno. São três hipóteses, mas duas vão à 
vida. Portanto, dois gajos aqui estão a trabalhar para o 
boneco. 

L.A. É um bocadinho desanimador também nesse 
sentido… porque percebes que estiveste a pensar sobre 
determinada coisa e aquilo não deu em nada… 

L.A. E consigo ver que cresci imenso com esse método. 
Até em comparação… o freelancer que vem para o 
ateliê para um determinado projeto… eu percebo que 
nós estamos a anos-luz dessa pessoa pelos métodos que 
temos… processos que fomos assimilando ao longo do 
tempo.  

L.A. Eu acho que, com a evolução dos tempos, cada 
vez é mais unilateral e cada vez está mais do lado do 
designer 

L.A. Também não é errado… também não é errado cada 
uma das versões, era o que eu dizia. Também percebo 
que esta capacidade que nós temos agora, do nosso lado, 
de conseguir resolver o problema quase todo e depois 
discutir a partir desse fake, desse storyboard… também 
tem enormes vantagens. Especialmente em termos de 
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pensamento crítico que tu tens em relação ao que estás 
a fazer. 

L.A. Sim. E não estás a fazer só por estar a fazer. Estás 
mesmo a pensar no que estás a fazer, a sério. Estás 
mesmo a pensar se aquela hipótese é a melhor hipótese. 
De certeza que haviam outras hipóteses melhores… mas 
estás a pensar no que estás a fazer. Eu acho que isso tem 
vantagens.  

L.A. Estou muito mais independente e consigo… que 
eu também acho positivo, em última análise, que 
é… ele depositar essa confiança em nós. Estou mais 
independente, depende de mim o sucesso daquilo. Eu 
também sinto o peso da responsabilidade… eu também 
sinto que tenho que fazer um trabalho melhor, e refletir 
sobre o que estou a fazer e tudo isso depois acho que se 
reflete no produto final… no resultado. De resto, eu acho 
que isto é mais positivo, mas também compreendo que é 
uma coisa que se conquista com o tempo. Lá está… não 
pode ser de um dia para o outro… não pode ser no início. 
Isso não existe. Tem que se conquistar. 

L.A. Costuma ser sempre uma avaliação mais pessoal a 
menos que a coisa corra mesmo mal… 

L.A. Sem dúvida. Acho que sim. Eu sinto que sim. Em 
última análise, se eu não sabia o que era o design, antes 
de vir para este ateliê… e eu acho que não sabia, a 
sério… tinha muito aquela ideia idílica de escola… acho 
que agora a possibilidade de resolver um trabalho do 
princípio ao fim… com discussão pelo meio, com o 
cliente… com fotógrafos… ter essa ferramenta, eu acho 
que, para mim, é a definição do designer. Portanto, acho 
que sim… se eu tiver essa possibilidade de usar essas 
capacidades… 

L.A. Não posso dizer isso… não sei. Na realidade, não 
sei. Neste momento, não troco. Mas imagino também 
que seja uma coisa muito deste sítio… eu não tenho 
experiência noutro ateliê, mas imagino… Quando falas 
do Ateliê de Coimbra… eu imagino que seja outro 
processo. Ou que possa ser outro processo. E não digo 
que esse processo seja errado. Dou como certo também 
esse processo. Neste momento, com as coisas que eu 
conheço e com os constrangimentos deste ateliê… desta 
forma de trabalhar, destes clientes, deste patrão, destes 
colegas… de tudo isso, essa parece-me ser a melhor 
forma de resolver um determinado projeto, depressa e 
bem… o que é que isto queria dizer… 

L.A. Pois… eu só posso falar pela minha situação 
pessoal… eu, pessoalmente, prefiro assim. Mas isto é 
uma coisa muito pessoal. É uma coisa da minha maneira 

de ser. Desde cedo percebi que sou uma pessoa que 
comunica bem neste registo do one on one, mas que não 
comunica tão bem no registo de falar para o coletivo. 

L.A. Eu prefiro isto. Gosto mais disto. Acho também 
que consigo conhecer melhor as pessoas assim. 

L.A. O resultado pode ser bom na mesma, mas sinto-me 
um bocadinho frustrado por estar a usar qualquer coisa 
que eu não domino e, digamos… há certos momentos 
em que o fascínio pela descoberta é positivo. ‘Eu não 
sei trabalhar com o Color, mas vou aprender a trabalhar 
com o Color! E aquilo vai ser muito giro, aprender a 
trabalhar com o Color’… se isso é aliado à pressure to 
perform… para fazer aquilo bem… deixa de ter piada. 
É só um fardo a carregar… mas eu percebo que é uma 
mais-valia. Compreendo que as pessoas tirem partido 
disso… 

L.A. … eu noto, quando trabalho sozinho em casa, por 
exemplo, não tenho essa espécie de rede. Posso estar 
até à última… posso achar que o que vou fazer é uma 
grande merda. Posso ficar naquela dúvida de… ‘isto 
é muito bom ou é muito mau’… isso pode acontecer. 
Acho que isso também pode ser uma coisa… pelo 
menos quero imaginar que seja… que, com o tempo, se 
apreende… com a experiência. […] EU também consigo 
perceber, em certos momentos… ‘epá, isto é muito 
bom’… mas há outras coisas que ficam numa espécie de 
fronteira… se calhar não percebo à primeira, mas só à 
terceira… só ao terceiro olhar é que eu percebo… ‘não, 
isto tem aqui características que são boas… parece-me 
bem’… 

L.A. Hmm… Em relação a criar ateliês, eu já tenho 
outra visão… isto é uma coisa pessoal… mas eu acho 
que não tenho. Inquieta-me imenso pensar o meu 
futuro nesse sentido. Eu não sei o que será o meu 
futuro porque eu não me vejo a criar um ateliê. Mas 
também não me vejo a trabalhar com uma pessoa até 
aos 50… ser designer nesta posição, nesta função… 
portanto, isto vai ter de evoluir para algum lado, que 
ainda não sei qual é… criar um ateliê acho que não é 
porque eu não tenho… 

L.A. Eu acho que nunca terei isto. A minha 
personalidade não dá para isso. E, desse ponto de 
vista, estou a ser um bocadinho realista ao achar 
que não consigo… posso estar enganado, também… 
se calhar, qualquer dia teria um ateliê. Se calhar 
não sozinho, com outra pessoa qualquer… pode 
acontecer… mas eu acho que dificilmente isso 
acontecerá. Acho que não tenho essa capacidade de 
angariação de trabalho. Não sou assim tão conhecido… 
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L.A. Trabalhar nestes moldes é desanimador. É sentir 
que estás sozinho a fazer um trabalho… parece que 
tu estás a querer ter orgulho numa coisa que nem é 
tua… está um bocadinho fora de sítio. O orgulho no 
trabalho devia ser para os outros. Eu estou a trabalhar 
para os outros. Não estou a trabalhar para mim. Isto 
não é um projeto meu. Não fui eu que inventei uma 
newsletter para a Bélgica. Os papéis invertem-se um 
bocadinho. 

L.A. Eu acho que nunca aconteceu… mas espero 
nunca passar por aquela coisa de ‘eu ter vergonha de 
um trabalho do ateliê’… não quero que isso aconteça. 

L.A. Não existe. Sim… é uma coisa interna. É um 
resultado interno. E, se quisermos, menos frio… 
agora estou a contradizer-me em relação dos serviços 
públicos… do funcionário público, da hierarquia e 
de não me interessar para nada aquelas histórinhas 
internas. É verdade, não me interessa. Mas interessa-
me no meu quintal, em última análise… interessa-me 
que a pessoa que eu tenho a trabalhar à minha frente 
não esteja frustrada com aquilo, não se sinta mal, 
consiga resolver aquilo o melhor possível, mais uma 
vez para o pote comum do ateliê… ou seja, é para o 
resultado do cliente, mas é para o resultado do ateliê… 
é para o resultado comum, em que toda a gente se 
sinta bem com aquilo. 

L.A. quando fazia a Agenda de Lisboa não era raro 
aquela coisa de… ‘epá, põe lá o texto na outra página, 
antes, porque eu não gosto desse gajo… põe lá esse 
texto de determinada forma porque esse gajo não sei 
quê… eu não gosto desse texto’… é sempre assim uma 
coisa muito pessoal… uma visão muito pessoal que 
não é em função do resultado final. Não é em função 
do bem comum, é isso que eu sinto. 

R.M. Aliás, na altura em que vim para cá, estava a 
pensar, o meu objetivo era… também porque seria 
apenas para um trabalho… era depois continuar, fazer 
um mestrado. Quando vi a hipótese de ficar achei 
que para mim era mais importante do que estar a 
desperdiçar essa oportunidade. Achei que poderia 
aprender e sem dúvida que estou a aprender. 

R.M. Se estiveres num dia mau, se calhar achas 
que aquilo que ele está a dizer é tudo péssimo ou se 
estiveres com bom humor, se calhar as coisas são 
todas super construtivas, mesmo que possam não ser 
tão boas… 

R.M. Há alturas em que eu chegava a casa a chorar e 
‘hey, o que é que eu faço’… e muitas vezes, questiono-

me… ou que não estou no sítio certo, ou que não estou 
com a profissão certa… sei lá… ou que se calhar devia 
ir para um sítio mais medíocre, porque a exigência 
seria outra e sentia-me mais satisfeita comigo mesma…  

R.M. Sim… se calhar não é tão exigente… sei lá… eu 
faço alguma coisa, os meus pais gostam, por exemplo. 
Mas isso para mim não é suficiente. Sei que se calhar 
a opinião deles é diferente… não tem o peso que a 
opinião de uma pessoa da minha área… 

R.M. Sim, exato. Mas eu não estou a dizer que isso 
não é bom. Aliás… é isso que é bom. Mas quando, e 
em situações limite, a coisa não corre bem, parece que 
a vontade é de desistir. 

R.M. Do tipo ‘esquece… vou para um sítio… ou vou 
para outra coisa qualquer que não seja tão exigente 
e que não te dê tantos trabalhos’… Eu sinto que me 
vou muito abaixo. Se sinto que não estou a fazer um 
trabalho, ou que me esforço e a coisa não está a correr 
bem… porque… 

R.M. não é um dom… isso também ganhas com o 
tempo, e com a experiência, e com o que vês e com 
o que fazes e com as pessoas com quem lidas… mas 
parece que tens mais facilidade em fazer uma coisa 
bem do que outras pessoas. 

R.M. Claro que é muito mais frustrante quando 
está ali horas à volta de uma coisa e aquilo não tem 
qualquer tipo de resultado. Aí sim, é frustrante. E 
achar… ainda é pior tu achares que se calhar a coisa 
está bem e depois para os outros aquilo não está bem 
de todo… (risos)… e aí tu questionas: ‘mas sou eu? 
Não sei… sou eu que não vejo onde é que isto não 
funciona…? sei lá… 

R.M. E sentir que estás num sítio onde toda a gente 
é boa. E tu queres sentir que estás nesse nível e não 
sentes. Sentes que podes caminhar para lá… e quando 
é que lá chegas é que… parece um percurso que não 
tem fim.  

R.M. Pois, eu sei… eu às vezes pergunto-me quem 
terá escolhido o meu portfolio. E às vezes pergunto-
me… não fiquei porque sou espetacular, fiquei 
porque as coisas foram sendo feitas. Houve coisas 
que me correram muito mal, houve tarefas que não 
me correram nada bem… e que achei mesmo que ia 
sair fora… pensei mesmo ‘qualquer dia fazem-me 
a conversa’… e não quer dizer que isso não possa 
acontecer, mas… claro que não vai sempre correr tudo 
super bem. Não corre a toda a gente super bem. Às 



127

anexo  d2

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

vezes há coisas que são chumbadas, ou porque não são 
bem feitas… e tu tens que contornar a situação… há 
pouco quando te falei daquela questão do portfolio 
que o J.S. viu ou não… (risos)… agora questiono-
me: ‘será que correspondo? Será que não sou uma 
desilusão?ok… às vezes as coisas até podem correr-me 
bem… e, ok, ótimo. Quando não corre’… ‘porque é 
que aquela pessoa continua cá…?’ Estás a perceber? 

R.M. Se eles acham isso de mim? Não, nem tanto… 
até já discuti isso também com a E.G. e ela também 
me falou que isso era super normal… que ela também 
sentia isso. Agora já não tanto, mas quando era mais 
nova… que sentia muito essa insegurança, e começar 
projetos novos… mas há pessoas que são muito mais 
confiantes que outras e pessoas que se deixam ir 
abaixo muito mais facilmente que outras… E sei de 
pessoas que são mais lutadoras ou esforçadas que 
outras… outras que lidam melhor com as coisas. Eu às 
vezes acho que não lido muito bem com as coisas… 

R.M. Sim, eu sei (…) Eu acho que às vezes muitas 
vezes… não sou autocrítica. Não me consigo 
distanciar… Posso ver que não está bem, mas não sei 
ver o porquê, ou não penso muito no porquê… Acho 
que às vezes não penso muito nas coisas (…) Posso 
achar que a coisa não está bem… e porque é que 
não está bem? Porque se calhar não pensei muito 
nela… e depois já não consigo dar a volta… ou… se 
calhar é porque não penso muito nas coisas, porque 
não paro muito para pensar (…). E as experiências 
profissionais que tiveste noutros países, não te ajudam 
a fundamentares o valor do teu trabalho? Eu acho 
que tu vales pelo que fazes… opá… não vou usar isso 
como argumento… O que serve de argumento é o que 
tu fazes.  

R.B. É normal. Acho que… quando o trabalho é 
rejeitado é porque, provavelmente, não estava bem. 
Um melhor trabalho tem sempre melhores condições 
de ser aprovado à primeira. Se acontecia mais vezes 
e agora acontece menos é porque as pessoas estão 
mais… o ateliê está mais capaz de fazer melhores 
propostas à primeira hipótese. Mas não acho que 
aconteça nem muito mais nem muito menos. 

R.B. A partir do momento em que nós fomos 
moldados nesta rotina, também já não a questiono. 
Sei que algumas das valências que fomos adquirindo 
foram ganhas com este tipo de processos, onde és 
obrigado a discutir, onde és tu que tens que fazer essa 
discussão… portanto, tu teres que… o teu trabalho 
ser aprovado por ti… o teres que fazer uma segunda 
versão, uma segunda proposta, é responsabilidade 

tua… porque não conseguiste aprovar à primeira, ou 
não fizeste tudo bem… todas estas coisas são coisas 
diretas… consequências diretas que tu vês do teu dia 
a dia. O teu menor desempenho nestas coisas tem uma 
consequência concreta. A segunda proposta é uma 
coisa recorrente porque sai-te … do pelo… teres que 
fazer uma segunda coisa… custa sempre. 

R.B. Há imensas vezes que tu tens essa perceção, de 
que… ‘isto dava um caminho para eu desenvolver 
mais linguagens, ou mais tempo, ou mais interesse, ou 
mais conhecimento’… mas aí também, quer dizer… 
estamos tão consumidos pelo trabalho no dia a dia… 
às vezes penso: ‘se eu não tivesse nada para fazer no 
dia a dia, era para aqui que eu me virava’… se calhar é 
bom ires fazendo esse exercício enquanto tens alguma 
coisa para fazer… isso é um bocadinho 

R.B. idealmente, voltaríamos a reunir toda a gente 
e vender aquilo da melhor forma possível, a ver 
se evitávamos fazer uma segunda hipótese… às 
vezes, quando as coisas são rejeitadas, ficamos com 
a sensação de que nos podíamos ter esforçado um 
bocadinho mais… 

R.B. há alguma coisa de teletrabalho que me agrada 
imenso… esta coisa de termos de nos deslocar 
todos os dias de manhã, termos que nos levantar à 
mesma hora… aproveitando alguma flexibilidade 
que por vezes o J.S. dá, às vezes até podia tornar a 
coisa mais fluente. Mas… são assim uma espécie de 
preocupações e de ideias que tenho… não tenho assim 
nada muito… 

R.B. às vezes partimos do princípio… nós fazemos 
uma coisa e estamos a imaginar uma série de 
possibilidades, mas do outro lado pode não estar 
uma pessoa com a mesma capacidade de abstração 
em relação àquilo que está a ver. Portanto, só isso… 
seres capaz de sair da tua cabeça e de fazeres essa 
demonstração que era muito mais fundamental… 
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A.B. Vejo de uma maneira normal. Não sei muito 
bem o que hei de responder… 

A.B. Eu acho que sim. Cada um a sua maneira. 
Somos pessoas muito diferentes. E cada um, à sua 
maneira, lá chegou… ou tenta chegar, diariamente… 
com alguns solavancos, se calhar, de vez em quando, 
mas acho que cada um conseguiu construir a sua 
relação com o J.B… E depois essas coisas, quer 
dizer… A equipa tem elementos que há uns que são 
melhores numas coisas outros são melhores noutras. 
Há trabalhos que todos sabem resolver, mas há 
claramente… trunfos que cada um tem e muitas vezes 
a relação com o J.B. também é construída por aí… 

A.B. Há conflito. Às vezes há. Há conflitos… Para já, 
porque somos pessoas, e temos dias… 

A.B. Em grupo, é raro fazermos isso. Houve uma 
altura em que fazíamos reuniões, e cada um tinha 

‘x’ tempo para falar dos projetos que tinha em mãos, 
sobre os projetos que tinha acabado, os projetos 
que vinham aí. Era muito bom… mas era muito 
consumo de tempo e começou a tornar-se inviável… 
Extinguiu-se, isso. Não se recuperou isso. Há isso 
de forma espontânea… de chegar ao fim, vemos 
um livro que veio da gráfica, e dizemos: ‘Ah ficou 
muito bem isto… Impecável’… ou ‘epá, isto ficou 
uma porcaria… Um projeto tão giro, ficou mal 
impresso’… ou ‘o cliente rebentou com isto tudo 
com as mudanças’… Isso vai-se fazendo, mas é um 
bocadinho de forma espontânea. Não temos um dia 
em que dizemos ‘vamos agora avaliar os trabalhos 
do último mês’… 

A.M. é uma relação curiosa, quer dizer… eu nunca 
parei para refletir muito e eu acho que é daquelas 
coisas que até tenho um bocado de receio de 
sobreanalisá-la, porque funciona, epá… e não me 
interessa… se calhar, eventualmente numa fase mais 
adiantada, em jeito de reflexão, terei curiosidade em 
perceber a dinâmica da coisa. Epá, funciona… e eu 
acho que isso é das coisas mais importantes numa 
empresa, seja de design, seja de outra área… é a 
equipa.  

A.M. Raramente… não são questões que eu acho 
que sejam intrínsecas… eu acho que são muito 
determinadas pelas circunstâncias… e um dos 
problemas muitas vezes é a falta de… quase sempre, 
isto reduz-se à questão da comunicação. Quando as 
coisas eventualmente não estão a funcionar da forma 
mais fluida e mais entusiástica, eu… quase sempre, a 
explicação está na comunicação. 

A.M. e não é só isso, mesmo questões do foro 
pessoal, que afetam imenso o trabalho, também 
é ali que são explicadas. Isso é extremamente 
importante. E eu percebi, a dada altura, quando 
a empresa foi crescendo e formalizando, percebi 
que alguma coisa não estava a funcionar e percebi 
porquê. Porque tínhamos perdido aquele espaço de 
convívio extratrabalho, que havia antes… porque 
eu agora saio ao fim da tarde e tenho que ir buscar 
os miúdos… à noite já não consigo sair e ir tomar 
um café com ele… esse espaço de uma certa 
informalidade é absolutamente fundamental. 

A.M. Há uma grande componente disso, mas há aqui 
uma grande componente de lifestyle business… é 
uma das… há imensas desvantagens, mas é uma das 
vantagens, é termos a nossa própria empresa, quer 
dizer… permite-nos tomar algumas opções que, 
provavelmente, a trabalhar por conta de outrem, isso 
provavelmente não será possível… isso permite-me, 
em questões muito básicas… não estou a falar de 
coisas nada complicadas… em coisas básicas, como 
ao nível da vida familiar, permite-me almoçar três 
vezes por semana com os meus filhos… 

A.M. permite-me ter… a relação com os designers… 
portanto, nessa dimensão, a empresa… a gestão dos 
designers não se coloca muito… eu tenho muito mais 
uma preocupação de contratar as pessoas que são 
mais necessárias em cada momento para a empresa. 
Como gestor comercial e de projeto, a relação é 
muito simples, está muito bem definida. Nós não 
temos accounts, nem gosto da palavra account… 

A.M. aliás, há um outro artigo muito interessante que 
li há pouco tempo, que é… the designer: hand, heart 
and head… portanto, as três dimensões do designer… e 
essa é… muitas vezes, a intervenção mais importante 
que um designer, ou um ateliê de design, pode ter 
num projeto, é a de questionar o Programa do cliente… 
muito mais do que, até, a sua própria execução… 
muitas vezes… a mera… o mero questionar da forma 
como o problema é apresentado pelo cliente é a 
intervenção mais importante, porque aponta logo para a 
solução… e depois é quase uma questão de óbvia. 

A.M. a minha relação com os designers… primeiro, 
eu quero que os designers estejam… lá está, mais 
uma vez é permitir que eles realizem da melhor forma 
possível o seu potencial… e, portanto, isso passa por 
filtrar uma grande dose de trabalho desnecessário…
 
A.M. Toda a gente se trata informalmente na 
empresa, fazemos questão disso, precisamente para 

Relações estabelecidas
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criarmos esse contexto das pessoas… se não se 
sabem como é que alguma coisa se faz, se não sabem 
onde é que alguma coisa está, de perguntarem.  

A.B. Eu e a R.M. estamos lado à lado, brincamos 
imenso uma com a outra. Eu e o Daniel estamos 
frente à frente, e temos imensas picardias, 
provocações de brincadeira. 

A.S. Sei lá… os da minha ala (risos)… 

A.S. Acho que há duas alas e… as pessoas dão-se 
bem ‘entre alas’… e também dão-se bem ‘interalas’… 
mas, eu falo por mim… estou mais próxima do 
Daniel, que me acompanhou desde o início, que me 
acolheu, entre aspas… 

A.S. Sim, até porque ele está a ver o que eu estou a 
fazer, eu estou a ver o que ele está a fazer e com a 
malta do lado de lá nem tanto… Às vezes… 

A.S. Sim… e isso é esquisito, porque estamos ali tão 
perto… não é? Mas a verdade é que eu não tenho 
grande contacto com a ala de lá (risos)… 

A.S. É bom porque as pessoas são porreiras, não há 
stresses, na maior parte das vezes… claro que há 
momentos de tensão, mas está tudo à vontade ali. Eu 
penso que… ir trabalhar a pensar ‘ah, tenho que estar 
ali, tenho que me sentar na minha cadeira, fazer as 
coisinhas, sair à hora, etc…’… não. Eu estou ali como 
se estivesse com os meus amigos… não é assim tão 
linear, mas… a minha atitude é essa, estou à vontade. 

A.S. Sim, às vezes… alguns (risos). Há grupos… às 
vezes as pessoas… juntam-se em diferentes grupos, 
consoante aqueles com que se identifica. 

A.S. Sim, é mais com o D.S. Com a C.A., com o 
A.S., com o J.C. Mais isso… 

A.S. Portanto, não é um grupo só de criativos? Não, 
não…  

A.S. Sim… e mesmo… houve um rapaz que já 
lá trabalhou, que eu nem sequer conheci… que…
quando vamos jantar se junta a nós, que é o André… 
continua a dar-se bem com eles… 

A.S. Parece um bocado isso, mas quer dizer… 
trabalho é trabalho, não é? Mas é difícil… eu quando 
sair do Ateliê de Coimbra estou feita… eu nunca 
conheci outros patrões e tenho muita sorte… porque 
eles são porreiros…  

A.S. Epá… o A.M. ajuda porque o A.M. é muito 
mais expressivo. Ele fala muito melhor e nasceu para 
isso… eu sou muito mais contida. 

D.S. A partir daí não tive, assim, grande apoio… 
e também não sei, é estranho… mais facilmente 
mostro os meus trabalhos… mostro os meus 
trabalhos com grande facilidade ao J.B… mas mais 
facilmente mostro os meus trabalhos a um colega 
meu de escola, que é o J.S. Contente, do que mostro 
a algumas pessoas dentro do Ateliê de Coimbra… 
porque o J.B. olha, por exemplo, para o GARE, e 
diz assim ‘olha, porreiro, acho que devias fazer 
isto e isto e isto… está-te a faltar isto assim, assim, 
ou aquela letra ali assim não está bem, ou não sei 
quê’… o Contente é capaz de dizer ‘epá, brutal, mas 
olha… vê isto assim, assim, que podes melhorar 
neste sentido’… e as outras pessoas, como nunca 
iriam por ali, nunca utilizariam… lembro-me de ter 
uma conversa uma vez, aquela coisa do Start at… 
uma brochura cosida a azul, não sei se viste… eu 
utilizei um tipo de letra em que houve uma pessoa 
que estava ao meu lado e disse assim ‘isso nunca 
vai passar’. Era um tipo de letra monoespaçado… e 
eu disse ‘não só vai passar, como já passou, porque 
a utilização da fonte depende da forma como tu a 
utilizas’… ficaram assim a olhar para mim. Epá… ‘a 
letra é legível, podes ajustar kernings, espaçamentos 
entre palavras… e tu podes transformar uma fonte 
monoespaçada numa fonte legível’…  

D.S. Sim. Isso foi bom, mas depois aquilo acabou. 
Eu lembro-me que… nunca vi o André a apresentar… 
nunca vi a R. a apresentar nada. Vi a SABINO a 
apresentar… montes de vezes. Vi a L.A.a a apresentar, 
montes de vezes… mas depois os outros, havia sempre 
uma desculpa. Não sei porquê, mas foi a ideia com 
que fiquei. Porque toda a gente tinha sempre alguma 
coisa para mostrar ou devia. E isso não acontecia… 
mas… eu agora, ultimamente, já nem mostro muito, 
porque acaba por ser a opinião J.B. que conta, e eu sei 
que há algumas pessoas que não…  

D.S. … Avaliar. Valorizar, não… mas, as críticas, 
tu notas às vezes… tiras pouco daquilo. De forma 
àquilo melhorar, não há assim volta a dar. 

D.S. há um pequeno grupo que vai jantar com 
alguma regularidade, vai lanchar sempre que 
possível, há trocas de mails, de galhofa… 

D.S. Se eu pudesse, eu tinha o J.C., o A.S. e a C.A. 
na mesma fila que eu…isso é certo… (risos)… são 
super divertidos… 
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D.S. Sim, por questões pessoais… eu acho que isso 
ajuda. Estás a ter um mau dia, o J.C. manda-te uma 
boca sobre mamas de gaja e a coisa passa… por 
outro lado, ele está a ter um mau dia e tu podes 
ajudar… são pessoas que têm estas… nem toda a 
gente tem essa capacidade de… ‘estou a ter um mau 
dia, mas o dia mau está a ser meu e não tem nada 
a ver com os outros’… eu acho que, se pudesse ter 
essas pessoas cá em cima, tinha. 

D.S. Aliás, aqui tinhas uma enorme dificuldade em 
um designer meter na cabeça que o trabalho dele foi 
mal feito.  

D.S. Fazer um powerpoint, fazer uma capa…é bom. 
Tratar imagens do Ateliê de Coimbra, do portefólio, 
achas que eu gosto? Tratar 200 imagens seguidas, 
cortar o livro, pôr o livro homogéneo… achas que 
isso é fixe? Não é! Mas se utilizares isso como pausa 
entre projetos é ótimo. Eu acho é que as pessoas não 
olham para as coisas desta forma. 

J.B. Depende… depende dos designers (risos)… não 
tenho a mesma relação com todos. 

J.B. Difere… a empatia que tenho com as pessoas. 
Eu não faço esforço nenhum para ter uma relação 
particular ou igual com toda a gente. Há pessoas que 
eu gosto e há pessoas que eu não gosto. E não… não 
faço… não é bem que não goste. Há pessoas de que 
gosto mais e outras de quem gosto menos… ou com 
quem crio relações mais facilmente, de cumplicidade 
e não sei quê… e não… não faço grande esforço. Ajo 
naturalmente. Quero dizer… deixo isso correr. Não 
faço esforço nenhum para ter uma relação especial 
e pensar neles como… como meus colaboradores, 
meus funcionários ou não sei quê. Não faço. 
Também sei que essa coisa está facilitada porque 
aquilo tem uma organização, tem uma gestão… as 
relações de… (pausa longa)… os recursos humanos. 
A gestão de recursos humanos não é comigo (risos)… 
e sei que isso está assegurado. E portanto, eu… eu 
nem penso nisso. 

J.B. Sim, acontece. Não tenho nenhuma estratégia… 
nem me preocupo muito com isso. 

J.B. à parte de personalidades como o A.M., que 
é muito… control freak… às vezes tem muitas 
dificuldades, mesmo ao fim destes anos todos, em 
lidar com esta minha maneira de ser. Mas… eu, 
ao mesmo tempo, acho que isso introduz uma 
instabilidade dinâmica… quer dizer… esta coisa de 
eles não saberem muito bem o que é que eu… 

J.B. Não, esse não o caminho, claramente… Isso não 
podia durar muitos anos… agora… era apaixonante. 
É um período interessante… mas não podia ser 
sempre assim. 

J.B. Para já, era… o tipo de dedicação era 
completamente… não era maior, mas era 
completamente diferente, era uma coisa… eu 
lembro-me de uma coisa que era normal era 
estarmos todos os dias no ateliê até às oito da noite, 
jantarmos e voltar… quer dizer, viviamos alí… o 
A.M. era solteiro… a S.V. também… eu tinha família, 
mas também… parava pouco em casa… aliás depois 
acabei por me divorciar… dois anos depois de criar 
o Ateliê de Coimbra, divorciei-me… porque aquilo 
era uma coisa full time… passávamos ali noites 
inteiras… 

J.S. Difícil. Hmm… Eu diria que mais do que 
uma relação hierárquica, há uma relação orgânica 
intergeracional que é difícil, ou pelo menos não é 
muito fácil… 

J.S. Aí, atalho. Aí, não faço orelhas moucas… ‘ah, 
continua lá…’ Não, não, não. Principalmente às 
mulheres, tenho essa… epá, não é intuição, mas 
pronto. Tenho esse cuidado… ok, se há aí problemas, 
eu sei que aquilo… para mim, pode ser uma chatice 
e pode não ser nada, mas sei que para elas é e pronto, 
é isso que conta. E isso acontece. 

J.S. … sendo que, às vezes, eu tenho que gerir 
situações limite. Que é ter um cliente muito 
importante que não quer trabalhar com aquele 
designer… porque não gosta dele… ‘porque é uma 
songa monga, porque é estúpida, porque é lerda, e 
não sei quê…’ E isto é muito típico nas mulheres… 
isto só acontece com as mulheres. Pelo menos, na 
minha experiência… quer, portanto, na forma 
positiva, estabelecendo laços indissociáveis, em que, 
à partida… inclusive de informações e de coisas que 
extravasam a esfera do ateliê… e que é natural, e 
geralmente muito característico das mulheres, mas 
depois o contrário também… que é, os venenos e 
os ódios em relação a alguém. Ou seja, eu já tive 
que tirar designers, mulheres, de trabalhos em que 
estavam a ser claramente… não direi perseguidas, 
mas estavam na mira… daquela criatura que nós 
temos do lado de lá e que eu não posso mandar à 
fava… 

J.S. A Sónia… vamos lá a ver… em termos 
de criatividade, a Sónia conseguiu resultados 
fascinantes nos últimos anos. Foi por isso que ela, 



131

anexo  d2

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

na altura em que foi para o PUBLICO, foi contactada 
pelo Diário de Notícias e pelo Expresso, ao mesmo 
tempo… coisa que eu nunca consegui na minha 
vida. Ser pretendido para os três maiores e mais 
prestigiados jornais do país… e ela foi.  

J.S. há um grau de exigência diferente. 

J.S. e portanto uma boa parte da vida deles 
extra-ateliê escapa-me… aliás, para não dizer 
toda, as nossas vidas extra-ateliê escapam-nos 
completamente. E portanto isto determina-nos 
também uma relação que ao mesmo tempo é formal. 
É informal, digamos, no funcionamento mas é 
formal, digamos, na visão que nós temos do outro. E 
portanto isso implica também algum cuidado… 

L.A. E é também nesse sentido que eu, se calhar, 
também tento não levar as coisas demasiado a peito. 
Mas que podemos ter uma visão do trabalho como o 
trabalho para o bem comum. 

L.A. Nesta perspetiva do aprender, também… de 
perceber que aquela pessoa que está ali, e tudo o que 
ela possa dizer, de mal ou de bem, será sempre para… 
será sempre para o bem comum. Não só crescimento 
pessoal, mas do ateliê, também…  

L.A. Exatamente. Uma coisa mais… ou coletiva, ou 
isolada, do J.S. De resto, nós também vamos tendo 
o hábito de comentar o trabalho uns dos outros. 
Para o bem e para o mal… para o mal porque não 
temos sequer tempo de discutir as coisas entre nós, 
designers. Não há tempo para nos sentarmos uns 
com os outros. Ou melhor… podemos falar dos 
trabalhos, mas não há tempo para discussão. Não 
há aquela coisa de colocar na parede, onde olhamos 
todos… ‘e se fizesses assim isso se calhar era 
melhor’…ou…‘isto não me parece tão bem…ou isso 
parece-me muito bem…acho que… vai por aí’… não 
há isso. Portanto, o único momento em que há isso é 
no final, depois do trabalho estar impresso. Abrimos 
os trabalhos uns dos outros… a revista, o catálogo, o 
que quer que seja… vemos a publicidade no jornal… 
e se calhar comentamos ‘isto parece-me muito bem’… 
ou ‘não achas que isto tá um bocadinho pequeno 
demais’… pode haver esse tipo… aliás, é o que há. É 
uma coisa um bocadinho informal… para o bem e 
para o mal. 

L.A. Um bocadinho de estrutura é bom… mas 
já percebemos que aqui neste ateliê esse tipo de 
rotina é difícil de manter… a rotina da… todas 
as segundas-feiras de manhã vamos fazer uma 

reunião… isso dura duas semanas… (risos)… à 
terceira, alguém já teve que fazer não sei o quê, ou 
está entalado porque não pode ir à reunião… não 
funciona. De certa forma, este lado mais híbrido 
da coisa, pelo menos permite que se torne um 
bocadinho mais… mais relaxado… mais criativos, 
também em termos do processo… o facto de não 
haver uma minuta ‘ah, primeiro tens que fazer isto. 
Depois isto, depois isto, depois isto’… permite que a 
meio do processo, quando falte uma coisa qualquer, 
não haja um computer says no… ‘isto agora não 
funciona, meu Deus! Faltei este passo, e agora?’… 
(risos)… portanto, conseguimos ser mais relaxados… 

L.A. Agrada-me mais esse processo, sim. Portanto, 
de certa forma, esta coisa que em certos momentos 
é uma desvantagem, esta independência total… o 
estarmos um bocadinho sozinhos e independentes… 
que pode ser mau… pode ser mau para o coletivo, 
e para a discussão do trabalho, para tentar fazer 
uma coisa melhor no coletivo, eu acho mais… 
pessoalmente acho mais rewarding… sinto-me 
melhor com isso. Sinto que aquilo é mais meu por 
isso. Sinto que resolvi a coisa, que fui resolvendo a 
coisa… 

L.A. Quando eu sinto que o processo é mais levado 
por mim… ou seja, que se aproxima daquela coisa de 
trabalhar em casa… eu falo com o cliente, eu discuto 
com o cliente, eu chego à conclusão com o cliente, eu 
encomendo a ilustração a não sei quem, eu discuto a 
ilustração com não sei quem, eu falo com o fotógrafo 
e o fotógrafo faz a fotografia que eu lhe peço… 
quando eu sinto que passo por esses passos… sou 
eu que passo por esses passos. Sem intervenção do 
J.S., sem intervenção da S.V., sem outra intervenção, 
eu tenho tendência para achar que aquele trabalho é 
mais meu 

L.A. Não posso dizer isso… não sei. Na realidade, 
não sei. Neste momento, não troco. Mas imagino 
também que seja uma coisa muito deste sítio… eu 
não tenho experiência noutro ateliê, mas imagino… 
Quando falas do Ateliê de Coimbra… eu imagino 
que seja outro processo. Ou que possa ser outro 
processo. E não digo que esse processo seja errado. 
Dou como certo também esse processo. Neste 
momento, com as coisas que eu conheço e com 
os constrangimentos deste ateliê… desta forma 
de trabalhar, destes clientes, deste patrão, destes 
colegas… de tudo isso, essa parece-me ser a melhor 
forma de resolver um determinado projeto, depressa 
e bem… o que é que isto queria dizer… 
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L.A. Normalmente, não. Não me meto na conversa 
dele com outras pessoas. Isso não… somos todos 
capazes de, a posteriori, estarmos a tomar café e 
falarmos sobre isso.  

L.A. Às vezes, sim, às vezes. Faz parte também 
da nossa forma de gestão, em certos momentos, e 
se calhar porque estamos mais frágeis, por coisas 
fora do ateliê, de dentro do ateliê, o que quer que 
seja, partilhar um pouco isso com alguém que 
perceba… não é aquela coisa de chegar a casa e 
contar às pessoas fora do contexto… são pessoas 
que percebem o contexto, que te compreendem. 
Percebem precisamente aquilo que estás a dizer 
porque já passaram por isso… 

L.A. eu consigo passar uma semana sem falar com a 
R.M… porque efetivamente eu não tenho nada para 
lhe dizer… não é o… eu não almoço com ela, saímos 
a horas diferentes e entramos a horas diferentes… 
o nosso trabalho não se cruza…portanto, é mais 
isolado. E eu gosto imenso da R.M., gosto imenso 
de falar com ela, temos imensas coisas em comum… 
mas o facto, também, dessa distância, é um 
problema… eu digo a R.M. em específico, porque ela 
de facto não…a R.M. e a S.P… não cruzam nenhuma 
rotina comigo. Não vão almoçar comigo, não vão 
tomar café comigo. Portanto, desse ponto de vista, é 
muito pior. 

L.A. Agora já não… mas isso também levou o seu 
tempo a eu aprender que é preciso dizer que não… 

‘agora já tenho isto para fazer, não consigo fazer 
tudo’… se querem que eu resolva este e querem que 
eu resolva este bem… e este dá trabalho… tenho que 
fazer só este. 

L.A. Em relação ao trabalho do ateliê? 

L.A. mas, num lado um bocadinho utópico… o que é 
importante é pensar, é as pessoas que tens à tua volta, 
é chegares a uma solução em função dessas pessoas… 
e nessa questão, acho que o J.S. é transversal… 
quanto mais não seja neste filtro… nesta espécie 
de barreira que cada um tem de ultrapassar… uma 
espécie de cunho, de selo de qualidade. Se tu fizeres 
uma coisa e o J.S. disser que lhe parece bem… é uma 
espécie de confiança que tu ganhas… ‘deve estar 
mesmo bem… vamos passar ao projeto seguinte’… 

L.A. Que o J.S. esteja lá do outro lado, que a 
S.V. esteja lá do outro lado e que… se eu precisar, 
levanto-me ou telefono, ou qualquer coisa. 

L.A. Exatamente. Ou seja, talvez aqui também entre 
aquele lado familiar da coisa. Não quero mal ao meu 
próximo, àquela pessoa que trabalha comigo todos 
os dias. Quero que aquela pessoa se saia bem e que a 
cara do ateliê se saia bem. 

R.M. há um à vontade em termos pessoais, e depois 
há um à-vontade em termos do trabalho…  

R.M. quando as coisas estão bem encaminhadas, e 
correm bem, ou vão seguindo um caminho lógico e 
com resultados, esse à-vontade é mais fluído… agora, 
quando… e… só que isso não é constante. 

R.M. Há fases em que a coisa descamba ou um 
projeto qualquer, em que eu não dei bem a volta, 
sendo mais ou menos complexo, e… aí fico muito 
mais retraída, fico amedrontada… e isso acaba por, 
às vezes, pelo menos a mim, criar uma posição mais 
retraída… parece que não consigo… de desistência. 

R.M. Quando deixam de ser por ele, ou pelo R.B. 
ou pelas pessoas à tua volta, isso desmotiva-me um 
bocado 

R.M. Se estiveres num dia mau, se calhar achas 
que aquilo que ele está a dizer é tudo péssimo ou se 
estiveres com bom humor, se calhar as coisas são 
todas super construtivas, mesmo que possam não ser 
tão boas… 

R.M. Há alturas em que eu chegava a casa a chorar 
e ‘hey, o que é que eu faço’… e muitas vezes, 
questiono-me… ou que não estou no sítio certo, ou 
que não estou com a profissão certa… sei lá… ou 
que se calhar devia ir para um sítio mais medíocre, 
porque a exigência seria outra e sentia-me mais 
satisfeita comigo mesma…  

R.M. Aliás, eu acho que estas áreas são mesmo… 
não podes agradar a todos, mas agradas mais 
facilmente uns que outros. E, se o nível de exigência 
é mais baixo para umas pessoas… sei lá, não te 
consigo explicar muito bem… o que eu quero dizer 
é… é a mesma coisa que tu… fazes um projeto, e 
uma pessoa que nada tem a ver acha que aquilo está 
espetacular, porque não é tão… ou porque não tem o 
olho treinado, ou não tem o conhecimento para… 
R.M. também tens que ter sempre esse cuidado. Se 
me chatear não posso responder conforme quero 
porque também é a imagem do ateliê que eu estou a 
pensar. Tem que se ter sempre isso em conta. Não é 
só a mim que me estou a prejudicar. 
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R.M. A elisabete, por exemplo, em termos de capas, 
pede muito a opinião ao R.B. E é normal. Porque é 
algo em que ele quase que se especializou. Todos 
temos um pouco essa noção. Não acho que isso seja 
mau. É bom para teres mais apoio… (risos)… 

R.M. No geral, eu acho que é bastante bom. No 
geral, damo-nos todos bem. Claro que… sei lá, 
quando estamos só raparigas, o ambiente é mais de 
gaijice, claro… mas isso é sempre… (risos)… mas 
não é demasiado. Não é a mesma coisa de ires a um 
cabeleireiro de mulheres e as conversas são as da 
revista cor de rosa… e ainda bem que não. Mas isso 
já depende das pessoas… do caráter de cada uma 
de nós. Mas claro que estando… o R.B. impõe uma 
presença masculina ali, e ainda para mais porque ele 
é super sóbrio e… eu acho que ele sabe e todas nós 
temos consciência disso. 

R.M. Mas acho que nos damos todos… temos todos 
uma relação muito… às vezes tenho é pena de não 
termos muito mais para além do ateliê. Eu, pronto… 
eu não tenho muito o hábito de ir almoçar… se 
calhar isso também ajudava. Mas já convidei várias 
vezes para festas ou para jantares. Acho que isso 
é fixe e solidifica também… mas ainda assim, não 
havendo muito isso, jantares fora e festas e sair… 
pronto, as pessoas têm também outras vivências e 
outras idades… mas acho que há uma cumplicidade. 
Já brincamos com determinadas coisas…  

R.M. essa foi a altura em que eu me senti mais 
confrontada, orque na altura o R.B. também não 
estava lá… 

R.M. Não… Pois… divisão eu não precisava de 
forma alguma… é pena o L.A. estar numa sala à 
parte. Não que ele fique à parte… isso acaba por não 
acontecer, porque tu vais à cozinha e passas por lá, 
ou… quer dizer… há dias em que eu nem sequer falo 
com o L.A… (risos)… isso às vezes é… estás tão 
focado no teu trabalho que acabas por não… é um 
bocado mau, isso… 

R.M. com a ajuda do R.B., como é lógico, porque 
ontem discuti a coisa com ele. 

R.B. Mas não numa visão dessa… estás a chamar 
sénior como se houvesse uma hierarquia… diria que 
as pessoas normalmente vão procurando esse tipo de 
apoio… pode ser a pessoa que está ao lado… 

R.B. Sim, mas então é porque isso de alguma forma 
foi sendo natural. Não há uma regra instituída. E aqui 

voltamos às tais regras ou características necessárias 
à liderança… ‘na ausência deste, falas com este’… 
não é isso. De alguma forma, tu perguntarás sempre 
a quem… tens essa liberdade, também, perguntarás 
sempre… as pessoas perguntarão sempre, ou 
poderiam pedir sempre uma segunda opinião a quem 
acham que, naquele caso concreto, possa dar melhor 
mais valia ou contributo para aquela coisa. E isso 
normalmente está muito… até por parte do trabalho 
em causa. Nós não fazemos… apesar de tudo, os 
trabalhos do ateliê são muito diferentes. Eu não me 
acho assim tão claramente a segunda opção para todo 
o tipo de coisas. 

R.B. Sim… damo-nos todos suficientemente bem para 
que não haja problemas. A única coisa que é realmente 
pessoal é o e-mail, se tu tiveres uma utilização pessoal 
do e-mail… de resto, não. Embora estejamos todos 
em rede, às vezes há uma facilidade que surge… As 
fontes estão instaladas, quer dizer… apesar de tudo 
há uns grãozinhos de areia tecnológicos que fazem 
com que não seja assim tão simples… ‘cada um tem 
o seu sítio, ou até em casa, mas tudo funciona’… não 
funciona. Às vezes não funciona. 

R.B. Pois, para que a coisa possa… não podemos 
descurar tanto a apresentação, a organização… 
porque, naquele caso, temos uma primeira 
oportunidade para causar boa impressão, no fundo. 
Acho que isso é, um bocado, que domina a rotina a 
toda a gente… embora, pela lógica do trabalho do 
ateliê, esse mesmo… esse novo projeto, tem sempre 
um link qualquer… alguém que nos apresentou, 
alguém que já trabalhou connosco ou alguém que viu 
um trabalho… e, aliás, quando isso não acontece, nós 
tentamos perceber se isso não aconteceu. Às vezes 
tu não percebes porque é que alguém te contacta e tu 
depois percebes de onde é que veio essa ligação. 

S.V. A minha relação com eles?… Hmm… Eu estou 
bem em relação a eles… Gosto de cada um deles… 
Todos são diferentes… E é giro observar no dia a 
dia… já os conheço desde que entraram aqui… Só 
o R.B. é que estava cá quando eu entrei… Tinha 
acabado de chegar, também… Éramos os dois 
recém-chegados… E vejo-os a crescer, a ter uma 
outra idade, a passar dos 20 para os 30… E a relação 
que eu tenho com eles é de mamã… (risos)… Gosto… 
gosto que eles estejam bem, porque no fundo eles 
são a matéria-prima aqui no ateliê… e eu encaro… o 
meu papel aqui no ateliê é tomar conta deles… 

S.V. Já houve situações em que achei que a coisa não 
resultou bem… É… às vezes é muito complicado. E 
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o que eu sinto é que às vezes é passar palavra… É 
olhar, e ver… ‘Olha, aquela pessoa não está bem…’ 
e aí eu passo a informação ao J.S. Mas também 
tenho que ser isenta, não é? O que eu sinto é que… 
há pessoas aqui no ateliê de quem eu gosto mais e 
outras menos… 

S.V. … e isso é normal. Não há ninguém que me 
irrite ou que (risos)… mas… eu também não posso, 
ao passar a informação, estar a colocar o meu lado 
de… tenho que ser isenta, não é?… o meu lado 
pessoal, de opinião. 

S.V. Há umas que sim e há outras que não.  

S.V. Há pessoas que conseguem falar diretamente… 
claro… mas… mas sinto que sim, que eles me 
procuram para isso. Nem que seja às vezes ‘olha, 
atenção a isto… avisa o J.S.’… e sinto logo que há 
ali uma ou outra coisa importante… aí passo logo 
ao J.S., a informação… e isto tem-se construído ao 
longo dos anos, esta… eu não sei se é positivo ou 
não… o que eu sei é que a equipa parece-me bem… 
funciona, portanto… acho que podemos continuar 
nisto… 

S.V. Depois, de facto, aqui neste ateliê tu cruzas-te 
com pessoas muito agradáveis… o local também 
contou… 
 

A.B. Condiciona… Condiciona seguramente, mas acho 
que de uma forma boa… 

A.B. Como se fosse um tapete… e a certa altura é já 
difícil perceber o que é que é do J.B., o que é que não é… 
às vezes não… é um bocadinho… lá está, a questão da 
autoria… a certa altura é uma coautoria, mas é evidente 
que o J.B. está sempre por detrás. É o maestro da 
orquestra… muitas vezes participa imenso nos projetos 
desde à génese até ao fim, e muitas vezes não. Passa só 
no fim e diz: — ‘Eh pá, está fixe, está bem… Dá-se um 
toque’… Mas essa coisa de aparentemente quase… não-
participativa, de chegar ao fim e dizer: ‘está porreiro, 
nem vou mexer’… é tão importante como o resto… há 
essa validação… E é aquele olhar de fora… por vezes 
estamos ali num projeto, completamente submersos, 
em tudo aquilo e faz muito, dá muito jeito… é muito 
importante, ter alguém, que neste caso é o J.B., que vem 
com o olhar fresco, sem muitas vezes… sem saber tudo 
do projeto, mas sabe o essencial, e percebe: — ‘Eh pá, é 
isso… não é isso… não é nada por aí’… 

A.B. Claro que não… portanto, é um bocadinho do 
melhor de dois mundos… porque não está atrofiado 
pelas condicionantes… tem uma certa frescura, mas é 
uma frescura com muita estrutura por detrás, portanto 
uma frescura informada… 

A.B. nós temos esse problema de dizer que o J.B. é 
o diretor criativo, mesmo quando concorrermos a 
concursos porque… é evidente que há ali sempre… o 
J.B. participa imenso, e mesmo quando não participa 
imenso, participa, mas não é aquilo que os americanos 
normalmente dizem de um diretor criativo, que é aquele 
que tem a ideia, cria o conceito e o designer executa. 
Nós não trabalhamos assim. É muito raro, é raríssimo. 
Se aconteceu foi uma ou duas vezes. Ah… normalmente 
o designer fica com aquele projeto… tem que pensar, 
tem que projetar, tem que desenhar e normalmente vai 
ter com o J.B. quando já tem uma ideia, ou duas ou 
três e é preciso reunir… é preciso fazer opções que o 
designer não está a conseguir tomar sozinho… ou que 
tomou, mas ainda assim quer validar ou confirmar. E 
portanto, daí essa ideia de tecido. Porque há quase tanto 
de um como de outro… 

A.B. Depende muito. É difícil dizer isso… Eu tenho 
projetos em que o J.B. chegou no fim e disse ‘está ok. 
Segue’. E tenho outros que não… que eu teria ido por 
um caminho completamente ao lado e ele disse ‘não, 
isso precisa de cor, isso nunca pode ser a preto’. E aquilo 
tornou-se um trabalho super colorido, por causa dele. E 
isso é uma parte importantíssima. E portanto é difícil 
criar essas divisórias… ‘Não, o J.B. participou aqui, mas 

Práticas Projetuais
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depois aqui já não’. Há de tudo. Há trabalhos em que, de 
facto, ele teve um toque muito ligeiro e há outros que vai 
desde a estrutura… Tal como já aconteceu ao contrário. 
O J.B. já teve projetos em que teve inputs valiosíssimos 
da equipa. Acontece, quer dizer… É um designer… 

A.B. E é tramado, porque o papel criativo… Por 
exemplo, no meu caso pessoal, alguns dos meus 
melhores trabalhos, das minhas melhores respostas 
em termos de design, resultaram de perguntas 
completamente inocentes, a raiar o naif, quase. E no 
entanto, funcionou muito bem. Como projeto… tudo 
aquilo está muito bem estruturado, muito bem assente, 
encaixa perfeitamente. Não só a ideia, como a resposta 
e como o resultado. E é bestial quando consegues 
fazer um projeto assim. Aquilo encaixa tudo… é 
bestial… E tu pensas, mas isto veio de uma pergunta 
tão… quase constrangedor… ‘Então e se fosse assim? 
E por que é que as letras não podem ser pessoas’? Mas 
resulta… E eu acho que essa inocência, que muitas 
vezes gera trabalhos excecionais ou muito bons… e eu 
acho que acontece com toda gente, muitas vezes não 
assumidamente, vai-se perdendo à medida que vais 
sabendo mais. O design tem muito de criança, tem 
muito de lúdico… muito de questionário de brincar. 
Somos uma espécie de tradutores visuais das coisas… 
e esse trabalho de tradução acho que tem muito de 
brincar, de questionar coisas básicas como fazíamos 
na infância. ‘Porque é que é assim? Porque é que 
eu não posso pôr as mãos todas dentro da mousse’? 
Fazer perguntas… e ter essa muito essa frescura… 
de tudo aquilo que foi posto, ou autoimposto, não te 
soterre… e que não sejas capaz de fazer nada. Para 
nós, saírem daqui flores não se pode pôr demasiado. E 
à medida que vamos pondo mais conhecimento, que 
é necessário… isto é um assunto que ando a pensar e 
que não tenho ainda grandes respostas, mas tenho a 
sensação que há de facto há aqui qualquer coisa. Quer 
dizer, e facto, quanto mais sabemos, mais receio temos 
de fazer má figura. E portanto… é a mesma direção, 
mas são sentidos opostos. E criativamente podem 
causar inibições, problemas… Uma criança inibida é 
do pior que há, não é? Porque fica atrofiada… e acho 
que é preciso… deve ser difícil gerir esse conflito. 

A.B. leio o programa, começo a trabalhar os conteúdos, 
começo a projetar. E depois podem acontecer várias 
coisas. Ou a resposta vem muito facilmente e eu fico 
muito contente… experimento, e tal, vou apurando, 
até sentir… ‘ok, está na altura em que já não avanço 
mais sozinha… ou que não está bem… e falo com o 
J.B.: ‘Ó J.B., tenho isto aqui assim assim, o que é que 
tu achas’? E ele diz: ‘Epá, está muito bem, siga’… ou 

‘está muito bem, mas ainda não é bem isso’… E pode 

ficar ali ou não a afinar comigo… normalmente, dá só 
uma ou duas diretrizes e eu concretizo. Às vezes não 
tenho ideia nenhuma ou tenho várias, mas nenhuma me 
parece boa ou forte o suficiente, e vou falar com o J.B. 
E ponho o problema assim mesmo. ‘Epá, tenho aqui 
estas abordagens’… e tenho algum feedback, o que é 
bom… Muitas vezes, feedback em termos de projeto, 
de questões. Já não tem nada a ver com texturas, ou 
com cores ou com linhas… ‘Epá, acho que eles não vão 
gostar disso porque isso é parecido com não sei o quê 
ou isso dá ideia de que… eles são uma empresa assim 
ou são uma empresa assado’… Quer dizer, ajuda no 
pensamento… O J.B. também faz muito isso. 

A.B. É. É. Ou, pelo menos, o estilo de lúdico que eu 
reconheço nas minhas coisas. Se calhar o J.B. também 
tem um certo brincar, mas com referências talvez 
mais… da História do Design. As minhas talvez sejam 
mais… não queria dizer inocente, mas está-me a faltar a 
palavra. Uma brincadeira, em que aquilo resulta. É uma 
brincadeira, ponto. Em que faz sentido. ‘Estou a fazer 
um trabalho, não vou brincar com assuntos sérios’… 
O projeto tem que poder brincar também. Mas esse 
lado… essa brincadeira, sem tantas referências. Uma 
brincadeira, ponto. Acho que isso se nota um bocadinho, 
também, em alguns trabalhos meus. 

A.B. Sinto… Sinto… Quando é possível. Quando há 
projetos em que elas são aplicáveis… sim, sinto. E que 
há esse conhecimento, quer do A.M., quer do J.B. Por 
exemplo, aconteceu há pouco, a capa que fizemos para 
a Revista 2, do PUBLICO… Em que tínhamos dois dias, 
na teoria… na prática foi uma tarde, pouco mais, para 
fazer… e o J.B. disse: ‘Epá, isto é uma coisa para a Ana 
A.B. fazer. Não estou a ver mais ninguém’… A resposta 
que ele tinha pensado e que eu também tinha pensado… 
foi uma coisa muito engraçada… o J.B. telefonou-me 
e disse ‘epá, faz todo o sentido ser uma coisa feito com 
colagem’. E eu: ‘Epá, eu tinha pensado exatamente o 
mesmo. Tinha mesmo… por uma questão… não foi 
nada conceptualmente técnico’. Depois veio tudo a 
encaixar. Mas a razão primeira foi não termos tempo 
para outra coisa. Portanto, o tempo que temos e o meio 
que é… ‘epá, é colagem… fazer uma coisa engraçada, 
rápida e que resulte da própria rapidez’… E depois 
fez todo o sentido porque eram recortes de jornais, 
utilizados numa ilustração para uma revista de um 
jornal… e mais sentido ainda veio a fazer… foi uma 
coisa, um processo muito engraçado porque nasceu de 
uma reposta puramente formal… e ao meio e ao tempo 
que tínhamos disponíveis… mas depois o próprio 
tema… a peça da capa, veio a ser completamente na 
mouche… que eram ‘Raptos na cidade de Caracas, na 
Venezuela’… e eu peguei muito naquela ideia da carta 
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de resgate… e criei uma imagem um bocado com 
base naquilo, na peça que eles mandaram para eu ler… 

‘faz sentido’… peguei numas peças do texto e criei 
uma coisa assim meio desconstruída… também com 
algumas referências da malta que fazia colagens… dos 
DADA… Mas foi muito engraçado, porque na ideia que 
eu tinha pensado… no desespero, numa semana terrível 
de trabalho… prazos curtos, os meus filhos estavam 
doentes… ‘Epá, uma capa para o PUBLICO, o que é que 
eu vou fazer’? ‘Colagem’. Tipo… tens meia hora para 
fazer um jantar para trinta pessoas e não sabes o que 
vais fazer… é arregaçar mangas e resolver de forma 
decente. E depois o J.B. telefonou-me num sábado ou 
num domingo à tarde a dizer: ‘Epá, estou a pensar, 
isto tem que ser com colagem’… e eu, ‘fogo’… Foi 
engraçado, porque pensámos os dois da mesma maneira. 
E acabou por resultar bem e ele na altura disse-me ‘eu 
já pensei nisto… tu consegues resolver isto… isto é 
claramente para ti’. Tal como já ouvi ele a dizer isto 
para o Daniel, para a R.M., para a Ana… Portanto tem 
a ver com as aptidões…  

A.M. coisas básicas, por exemplo… a última decisão 
acerca de questões de design ou de questões de projeto… 
a última palavra é do J.B. Quer dizer… eu tenho 
liberdade para interferir e para dar opinião, mas a última 
palavra é do J.B., sempre. Aliás… não só do J.B. como 
da maior parte dos designers. 

A.M. e estávamos numa discussão sobre a linguagem 
a adotar numa infografia de um mapa, e eu tinha 
uma opinião, elas tinham outra… eu não as consegui 
convencer, elas não me conseguiram convencer a mim, 
epá… e aí, para mim é muito simples. Elas é que são 
as designers, desde que respondam ao Programa e ao 
pressuposto do cliente, a opção final é delas… 

A.M. Porque às vezes também é uma falsa questão, 
porque vai-se a ver e muitas vezes não é por causa de 
não terem as condições ou os meios à disposição que 
deixam de fazer esses trabalhos. 

A.M. os trabalhos são distribuídos por entre os 
diferentes designers e o J.B., a priori, não costuma 
impôr grandes soluções. É à medida que o trabalho 
se desenvolve que ele vai orientando… eliminando 
possibilidades e abrindo outras possibilidades… e 
portanto, eu diria que a influência do J.B. se manifesta 
mais nesse sentido… mas quer dizer… não é uma coisa 
muito cunhada. Eu acho que ele acaba é por influenciar 
a expressão dos designers, e não determiná-la. 

A.M. eu acho que essa é que é a grande função do 
designer, que é… a capacidade de executar projetos 

num contexto de condicionantes… eu acho que isso 
é que define o trabalho de um designer, no essencial. 
Quer dizer… se, por absurdo, os designers não tivessem 
limitações programáticas, de orçamento, de prazos… 
não seria design. Design… fazer Projeto… é exatamente 
isso, é resolver problemas… e resolver problemas num 
contexto de condicionantes. 

A.M. é curioso ver que os… isto seguramente é 
válido para os milhares de designers com quem eu 
já trabalhei… não havendo essas restrições, eles 
sentem essa necessidade de as criar. Criam restrições 
autoimpostas… porque eu acho que isso faz parte do 
projeto… porque senão provavelmente cai no domínio 
da criação artística… 

A.M. aliás, há um outro artigo muito interessante que li 
há pouco tempo, que é… the designer: hand, heart and 
head… portanto, as três dimensões do designer… e essa 
é… muitas vezes, a intervenção mais importante que um 
designer, ou um ateliê de design, pode ter num projeto, 
é a de questionar o Programa do cliente… muito mais 
do que, até, a sua própria execução… muitas vezes… a 
mera… o mero questionar da forma como o problema é 
apresentado pelo cliente é a intervenção mais importante, 
porque aponta logo para a solução… e depois é quase 
uma questão de óbvia. 

A.M. Não estou a dizer que tem que ir de encontro a ela, 
aliás… antes pelo contrário… muitas vezes é preciso 
desafiá-la. E eu… aliás, desenvolvemos inclusivamente 
ferramentas e formulários muito orientados dessa 
maneira, mas que não são no sentido de ‘é preciso 
fazer isto’… não há uma indicação… há uma tentativa 
de explicação… lá está, de formular o problema, o 
melhor possível e muitas vezes, mesmo essa questão 
da formulação final, quando já estamos nessa fase aí 
o designer já está envolvido e ainda participa numa 
dessas reuniões antes do projeto de conceção gráfica, 
entre aspas… como eu digo, essa fase de definição de 
problema é tão ou mais importante que o resto… porque 
é definidora de tudo o resto… a execução… 

A.M. Não é desvalorizar a execução… é assim… se o 
plano, se o projeto for bom, a execução… só tem que 
se ser competente… e daí a importância do diretor 
criativo… nós, no design, temos tendência a valorizar… 
não é só em Portugal… a valorizar a execução 

A.M. Aliás, nós matámos isso muito cedo. Houve uma 
altura em que a empresa começou a seguir muito um 
caminho em que os designers desenvolviam umas 
quantas ideias, mas não tomavam decisões, e depois 
chamavam o diretor criativo para decidir. 
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A.M. Todos aprendem, todos contribuem, todos 
adicionam ao bolo, e acima de tudo não se instala aquele 
clima que é nós termos de o convencer… ou o cliente… 

‘nós temos que extrair o máximo’… quer dizer… a lógica 
passa a ser outra. E há aí muitas vezes uma questão de 
lógica… isso é empatia. Há coisas que se podem fazer 
em termos pragmáticos para se clarificar isso, e nós 
procuramos fazer isso. 

A.B. Quando embicas num trabalho e não tens saída… 
ainda ontem me aconteceu… ter uma série de opções 
num trabalho e não estar satisfeita verdadeiramente com 
nenhuma e pensei… ‘bem, está na altura de fazer uma 
pausa e de ir ver umas coisas para ver se desbloqueio.’ 

A.B. Mas será sempre o teu cérebro e as tuas mãos a 
fazer… depois a ferramenta pode ou não facilitar… E 
eu acho que houve muitas pessoas… houve ali uma fase 
insuportável. Eu já não podia ver filtros de Photoshop à 
minha frente. Não havia trabalho nenhum, que andasse 
por aí, que não fosse uma photoshopada do princípio 
ao fim. Em que de facto as pessoas iam mergulhar no 
computador à espera de… experimentar… até aquilo 
brotar de lá qualquer coisa. E nesse aspeto acho que esse 
lado old school é bom porque, vais lá ao computador, 
ok… se precisares… mas primeiro és tu, não é? 
Primeiro, pensas. 

A.B. A minha relação podia ser melhor, ou seja… 
poderia perceber mais de software, de hardware, de 
internet… e espero vir a perceber…(risos)… mas 
também já percebi… às vezes preocupa-me um 
bocadinho esse meu lado… Sinto que às vezes não estou 
tão atualizada quanto devia… mas também já percebi 

‘ok… os livros não são em papel, são em digital’… não 
é tanto o material que é o essencial. Quer dizer… vai 
sempre ser preciso designers para calcularem qual é a 
relação entre do tipo de letra, com a margem, com o 
pé… para ser confortável. É isso que está no raciocínio, 
depois é só adaptar ao meio. 

A.B. Já… mas lá está, implica algum esforço de 
colaboração… não é uma coisa que venha… Se tu não 
conheces uma ideia, um processo tão bem como outros, 
tens sempre tendência… por um lado há aquela coisa 

‘era porreiro experimentar e tal’, mas por outro… se 
tens pouco tempo, se a margem para experimentações 
não é tão grande, se o outro também está ocupado… É 
evidente que seria mais fácil se tu próprio soubesses, 
não é? Portanto esse atraso, ou esse pouco conhecimento 
ou essa falta de algum conhecimento… Sim. Tenho 
que admitir que sinto um bocadinho, e que sei que, de 
alguma forma, isso é um handycap… Mas também sei 
que não é o essencial. É preciso é estar informada. Posso 

não saber fazer, mas tenho que saber que é possível fazer. 
Isso já não é mau. 

A.B. Não há nada aquela coisa que o cliente está ali 
sentado ao lado do designer ‘Ah, ponha amarelo, ponha 
azul…’ Isso é daquelas coisas que O Ateliê de Coimbra 
faz muito finca-pé, não vamos por aí. Salvo raras 
exceções em que isso se justifica 

A.B. Os livros da Almedina e as capas, são quatrocentas 
por ano… ou eram. Agora com a crise já não são 
tantas… (risos). Mas… e é um processo quase contínuo, 
de correções, alterações, agora mandam o ISBN, agora 
precisam de uma nova prova porque não sei o quê… 
quem está em casa, mesmo com as ligações por mail 
etc., não está… Há muito trabalho distribuído ali no 
momento, as pequenas tarefas… e portanto há também 
o interesse de que as pessoas estejam ali. A não ser que 
tenham que estar em casa… Por acaso no outro dia fiz 
uma capa em casa, mas em toda a minha vida no Ateliê 
de Coimbra foi para aí a segunda vez…Tinha que estar 
em casa, o meu filho estava doente… a capa era urgente 
e estava toda a gente tapada aqui… eu fiz a capa. Não é 
por isso. Mas, por norma 

A.B. Percebem que para apresentarmos uma temos 30 
que não apresentámos, mas que não quisemos mostrar e 
que não é uma questão de charme ou de glamour ou de 
presunção… é a nossa forma de trabalhar e de acharmos 
que é assim que devemos responder às necessidades dos 
clientes. 

A.B. Atenção, nós não tentamos evitar que haja 
contribuição se for contribuição, não é? O pior é quando 
a contribuição não é contribuição… São bitaites… É 
ruído, que não… Desqualificado, que não vale nada. 
Isso é uma das dificuldades que nós temos, de Projeto, 
cá em Portugal, acho. 

A.B. Alguém que está com as mangas arregaçadas a 
cavar é alguém muito trabalhador, estás a perceber? E 
este preconceito é terrível… Isto contamina desde tenra 
idade e todas as classes… A malta não percebe que 
estejas dez dias a pensar. Não é trabalho… A pensar e a 
experimentar, mas quer dizer… mas tu dizes ‘Ah, mas 
ainda estou a pensar.’ e não não tens nada feito para 
mostrar, de facto… mas podes ter montes de coisas.  

A.B. Tenho… Claro que sim… Se é… Não é nada 
de eu ter que fazer tudo na mão. Eu penso muito 
a escrever… Referência com o lápis… Com o 
lápis… Tenho muito dessa coisa com a caligrafia 
interiorizada. Mas em termos de design, seria 
impensável. Desenho muito mais no computador 
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a experimentar do que desenhando. Pá, desenho, 
escrevo, conceito, tal, chavões… 

A.B. Não… Sim, desenho muita coisa… Desenhei agora 
noventa ilustrações para a célebre agenda, não é? Para 
abrir. Mas desenho muito… Desenho no sentido de fazer 
design no computador. Desenho imenso. Depois vou 
fazendo apontamentos, um ou outro… 

A.B. depende se for uma marca sou muito mais de ir ao 
papel. Nas capas de livros já não. […] Experimento… 
Quero experimentar o título. Normalmente não é um 
boneco, é uma marca, então acho que aquilo… Um 
símbolo. Como foi a marca do Botânico. Andei ali à 
procura e é muito mais fácil pra mim, tentar desenhar 
um nenúfar que é um coração à mão que no computador. 

A.B. No computador até foi muito difícil, porque 
aquilo… Duas pizzas ovais e aquilo ficava muito 
mais coração e muito menos nenúfar e eu não queria 
o setente trinta nem o cinquenta cinquenta e foi o 
Jonatan que o… Lá está, que era calígrafo, naquelas 
habilidades de calígrafo que depois, no computador, 
ajudou-me a fazer isso. Eu não conseguia, que dizer, 
faltou aquela última coisa que foi ele que acrescentou. 

A.B. Mas atenção, eu quando digo é de trabalho 
que resultaram muitíssimo bem… De equívocos no 
computador […] Aconteceu. A coleção ‘Termos da 
Psicanálise’ é um caso. Aquilo foi o meio comercial 
que dupliquei um espelho sem querer (…) Lá está, se 
eu tivesse feito aquilo no computador, se eu tivesse 
feito aquilo (…) não sei se lá chegaria. Provavelmente 
não. Portanto o computador não é só um fim. Não é só 
alguém que vai executar uma ideia. Muitas vezes para 
o computador só para experimentar (…) experimentar 
com tintas e vejo ‘Olha que giro, amarelo com vermelho 
fica laranja.’ Acontece… Mas… 

A.B. Eu cada vez sinto mais é que … É evidente que a 
técnica é importante, que dizer o meio… o meio… Eu 
como utilizadora de iphones, ipads, etc., de internet 
em geral, é evidente que o meio conta imenso e 
muda muita coisa… Mas para o design acho que não 
mudou assim tanto. São novos desafios, é um meio 
diferente. Ao invés de escreveres, falar, quer dizer… 
o discurso não interessa muito se estás a dizê-lo ou 
estás a escrevê-lo. Há nuances. É evidente que tens 
que saber. Não falas como escreves nem escreves 
como falas. Mas o pensamento que depois traduzes 
é que é importante […] Pois, tens que saber… tens 
que saber os mínimos. Tens que saber como é que 
imprime, tens que saber que em ‘x’ pixels fazer não 
sei o quê. Sabendo isso tens que saber fazer. Também 

não consegui imprimir livro nenhum, mas tens 
que saber programar. Tens que saber quais são os 
constrangimentos que essa tecnologia me impõe […] 
Ok… Respeitando isso, quais são as necessidades que 
este objeto precisa ter para ser um bom objeto… Ok, 
então… 

A.B. O que nos tem acontecido é: normalmente, 
quando a ideia é boa, quando está bem feita, não 
causa grandes problemas. Mas foi um processo um 
bocadinho construído, com a editora… com uma certa 
mediação da editora. E ultimamente, acontece cada 
vez menos. Alguns autores disseram ‘Ah, que capa 
horrível. Não gosto nada disso.’ E nós fizemos outra. 
O problema não é ter fazer outra, o problema é quando 
perguntamos ‘mas horrível porquê? Isso não vale 
nada… Não funciona? Não se vê ao longe na montra? 
Parece a capa de outro autor’… Percebes? Criticas 
efetivas. Criticas que te ajudem a fugir ao mau. 

A.S. às vezes estou a trabalhar e ele aparece e começa a 
ver. Outras vezes sou eu que o vou chamar para ele ver 
e… é fácil.  

A.S. Não, eu acho que não. Às vezes direciona-nos 
para algum lado, ou diz-me ‘não vás por aí’, mas dá-nos 
muita liberdade para fazermos aquilo que nós achamos 
melhor fazer. 

A.S. Se o justificares… 

A.S. Eu… eu não arrisco muito. Eu vou um bocado… se 
o Daniel me diz… ‘ele não vai querer o alinhamento à 
direita’…  

A.S. A menos que seja uma coisa muito bem 
estruturada… muito bem construída… prefiro jogar um 
bocado pelo seguro… (risos). 

A.S. Pois, há muita coisa ali que eu nem sequer sei que 
existe… e estou ali há já algum tempo… o que eu uso,é… 
às vezes mudo-me lá para baixo, pego num monte de 
livros… 

A.S. Sim, numa fase exploratória. Às vezes, quando 
tenho que fazer uma identidade… agora tenho feito mais. 
Sento-me lá, se for preciso fico lá uma hora ou duas, a 
ver livros… podemos levar para casa…  

A.S. Sim, e nos R2 também… Eu acho que… desde que 
tenhas o computador para trabalhar, a mão para escrever 
e a cabeça para pensar… 

A.S. Não precisas de grande coisa… 
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A.S. se comecei a ser muito fã do papel e dessas 
coisas, cada vez mais sou fã do computador e das 
oportunidades que nos são dadas através do computador, 
da experimentação, de tudo… claro que tenho os 
meus dilemas, e então em programação é muito fácil 
odiar, porque às vezes estás a resolver um problema… 
ainda no outro dia tinha um programa para acabar e 
faltava-me só uma parte… percebes? Que era fácil… e 
eu estive quatro horas ou cinco, a puxar pelos cabelos 
e a programar, e não conseguia acertar com aquilo… 
faltava-me sempre qualquer coisa… e nesses momentos 
eu odeio a minha relação com os computadores é má, 
a programar… mas na maior parte do tempo… gosto 
muito. Dá-me muito gozo. 

A.S. era o Daniel que me estava a pedir para fazer os 
padrões para aplicar nos materiais. 

A.S. Sim… por exemplo, quando foi aquilo do MAM 

A.S. Hmm… não sei… às vezes acho que o J.C., que é 
o informático, devia estar ao pé de mim… (risos) e isso 
faz com que eu ande para cima e para baixo n vezes 
durante o dia… às vezes quando… ele agora está a 
programar o site do museu da ciência e há coisas que 
não ficaram bem definidas, e então temos de andar 
para cima e para baixo, e às vezes dava-me jeito que 
ele estivesse… mas isso não invalida nada… (Quando 
estrutinho?) acaba por ser o mesmo… não condiciona. 

A.S. Sim, exatamente. Não tenho problemas nenhuns 
em ficar o fim de semana em casa a fazer.  

A.S. Não é comum, mas se tiver alguma coisa que não 
me saia da cabeça… eu prefiro estar a trabalhar do que 
deixar para segunda-feira… 

A.S. Não. Ninguém me pede que faça isso, ninguém 
me pede que ‘opá, isto tem que ser’ mas… por mim, da 
minha consciência, não consigo ter as coisas pendentes 
e não… saber se resulta ou não resulta. Normalmente… 
faço em casa. 

A.S. Mais vídeo… sim, ultimamente isso… mais vídeo, 
mais sites… tenho feito identidades… mas assim… eu 
acho que é isso que envolve mais pessoas são coisas 
maiores… exposições… isso envolve um leque enorme 
de pessoas… ainda agora do TAVORA… eu nem sei 
metade das pessoas… eles dizem tantos nomes de 
pessoas que estão envolvidas, que eu nem… é o 
comissário, é o produtor… os meus projetos não têm 
isso… 

A.S. Há um programa inicial que vos é transmitido e 

depois vocês seguem-no? Sim. 
A.S. Sim, é muito mais fácil. Se não tivesse… eu fiz uma 
identidade há pouco tempo em que eu não tive contacto 
com o cliente, de todo. E aquilo… caiu-me o documento 
em cima, entre aspas, soube o que é que tinha que fazer, 
soube quem eram, e o resultado não tinha nada a ver com 
o que eles queriam. Porque eles queriam ser diferentes, 
e não sei quê… E não tinha essa perceção do que eles 
queriam… não tinha essa perceção do documento que 
recebi. Depois de ter estado com eles, percebi de mudanças 
que talvez seja o que eu tinha de fazer com o aproximar 
deles… e acho que, se calhar, se tivesse tido uma opinião 
primeiro… por exemplo, agora estou a fazer outra, com 
eles, e sei exatamente o que eles querem… sei aquilo que 
eles procuram… o espírito, percebes? O espírito da coisa… 
acho que é muito importante que comuniques com as 
pessoas para perceberes o espírito daquilo que eles querem. 

A.S. Quando é necessário. Às vezes não é necessário. 
Por exemplo, nos vídeos para o MNAA, aquilo é sempre 
a mesma coisa, é rotineiro, não é nada de novo. Por isso 
eu não preciso de chegar lá e perguntar… é daquela 
maneira, ponto. Agora noutros casos, sim… é útil. 

D.S. Nessa altura não fazia grandes trabalhos de 
criatividade. Era mais para… as coleções de capa 
da Almedina, e fiz um ou outro projeto de identidade 
que logo… acho que foi aí que fez com que eu fosse 
ganhando algum território em termos de confiança do 
J.B. 

D.S. Desde que as coisas sejam fundamentadas. E depois 
acaba por, muitas vezes, entrar no projeto e dar sugestões. 
No caso da capa do TAVORA, foi ele que sugeriu aquilo. 
Não fui eu. Houve um dia em que ele chegou ao pé de 
mim e tinha um catálogo na mão, da VITRA, e disse 

‘olha, e que tal se fizéssemos qualquer coisa deste género, 
mas com papéis não sei quê’… ele desligou o telefone, 
entretanto fomos escolher papéis, trabalhámos… quase 
como se fosse um trabalho em conjunto. 

D.S. Não concordo nada com a filosofia de: sentas-te em 
frente a um computador… banco de imagens… estás 
à procura de uma imagem e… ‘olha, esta é capaz de 
servir’… ou há uma fonte do mês, que toda a gente está 
a usar naquele momento no Ateliê de Coimbra e ‘olha, 
também vou usar’… acho que as coisas… cada projeto é 
um projeto, cada cliente é um cliente, e muitas das vezes, 
por muito que a gente goste de uma fonte, não devemos 
deixar que essa escolha ou essa opção… na fonte, no 
papel… seja uma coisa de moda 

D.S. Sim. Antes de chegar ao J.B. Há quem ouça e há 
quem não ouça. Acho que isso vai existir sempre. Mas 
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acho que não… o J.B. não dá esse tipo de… pelo menos 
a mim nunca deu…  

D.S. É assim, eu tenho… e não sei se fui claro nisso, 
na primeira pergunta… eu tenho uma relação com o 
J.B. que não tem nada a ver com a relação que os meus 
colegas têm com o J.B. Não sei se é por ser homem, e o 
resto delas serem mulheres, mas… eu tenho uma relação 
com o J.B. muito diferente. Eu não tenho problema 
nenhum, e já aconteceu… já aconteceu, por exemplo, 
eu fazer uma capa, ele pega na capa e altera… eu pego 
na capa que ele fez e altero, ele pega na minha capa e 
altera… e andamos ali os dois a trabalhar… sem discutir. 
Sem… ele justifica e eu justifico… no que diz respeito a 
capas, muitas vezes acabo por seguir a… mais a opinião 
dele. Tem muito mais experiência do que eu em capas. 
E já aconteceu, por exemplo, no passado, no livro do 
Peixinho, que é um livro que está aí, em que ele… ele 
chega ao pé de mim, chama-me e diz: ‘olha, não sei o 
que é que hei de fazer mais com isto. Não estou a gostar 
muito disto mas acho que isto precisava de levar uma 
volta, olha… eu, nestes dias assim e assim não estou cá, 
vens para aqui para o computador e trabalhas aqui. E faz 
o que quiseres’. Eu, nessa altura estava cá aí há um ano 
e meio, nem tanto, se calhar… e fiquei… é quase um 
elogio… porque posso alterar as coisas dele, mas com o 
consentimento dele e com ele a dizer ‘olha, já não sei o 
que é que posso fazer mais, dá um jeito’… já aconteceu, 
na revista 7 Palcos, ele dizer ‘olha, esta revista foi 
desenhada por mim, mas… vai ser um novo modelo e 
acho que devíamos alterar isto e isto e isto. Mantemos as 
fontes’… pronto, tudo bem. Eu redesenhei a revista toda 
e, no final, quando recebemos o… e 

D.S. há uns anos atrás tivemos uma proposta para 
fazer uma coleção de livros do A.S. Lobo Antunes. E o 
J.B… era ele que estava com o projeto… e vira-se para 
mim e ‘olha, eu queria fazer isto assim, assim… mas… 
pá, queria este tipo de imagem… etc, etc’… e eu: ‘está 
bem’. Arranquei…eu, muita vezes não estou… passo 
muito tempo fora do Ateliê de Coimbra, felizmente… e 
peguei na máquina, e andei um dia, ou dois, por fora, a 
fotografar… cheguei, entreguei-lhe 200 imagens, e ele 
aproveitou imensas imagens para fazer aquilo que… umas 
iam de encontro àquilo que ele queria, outras não iam… 
ele…acabava por ser um trabalho a meias, na mesma, não 
é? Acabava por ser… embora eu estava a ser comandado 
por ele, não é?… porque ele disse ‘eu quero este tipo de 
imagens’… eu fiz essas imagens e depois fiz outras. E 
ele escolheu aquelas que ele quis. Isso podia acontecer 
mais na… no Ateliê de Coimbra. Acho que todos os 
designers deviam ter a capacidade de, pelo menos, fazer 
uma fotografia… para uma capa. Não é… até com um 
telemóvel, às vezes, sai uma fotografia para uma capa…

D.S. Com o olhar do J.B… senão do J.B., de outra 
pessoa que esteja abaixo do J.B. E existem essas 
hierarquias, embora não sejam denunciadas, mas 
existem essas hierarquias, em que há pessoas que estão 
em níveis diferentes dentro do gabinete. 

D.S. Via. Via e vejo, e já assumi várias vezes, em que o 
A.M. me diz ‘tu és responsável por isto… coordenas esta, 
esta e esta pessoa’. 

D.S. Nesse projeto, senti… a partir daí… eu só tive dois 
projetos em que tive que ser acompanhado. Foi esse e 
foi o site para o R.B. Prata Ribeiro, acompanhado pelo 
André Ferrão. 

D.S. A partir daí não tive, assim, grande apoio… e 
também não sei, é estranho… mais facilmente mostro 
os meus trabalhos… mostro os meus trabalhos com 
grande facilidade ao J.B… mas mais facilmente 
mostro os meus trabalhos a um colega meu de escola, 
que é o J.S. Contente, do que mostro a algumas 
pessoas dentro do Ateliê de Coimbra… porque o J.B. 
olha, por exemplo, para o GARE, e diz assim ‘olha, 
porreiro, acho que devias fazer isto e isto e isto… 
está-te a faltar isto assim, assim, ou aquela letra ali 
assim não está bem, ou não sei quê’… o Contente 
é capaz de dizer ‘epá, brutal, mas olha… vê isto 
assim, assim, que podes melhorar neste sentido’… e 
as outras pessoas, como nunca iriam por ali, nunca 
utilizariam… lembro-me de ter uma conversa uma 
vez, aquela coisa do Start at… uma brochura cosida a 
azul, não sei se viste… eu utilizei um tipo de letra em 
que houve uma pessoa que estava ao meu lado e disse 
assim ‘isso nunca vai passar’. Era um tipo de letra 
monoespaçado… e eu disse ‘não só vai passar, como 
já passou, porque a utilização da fonte depende da 
forma como tu a utilizas’… ficaram assim a olhar para 
mim. Epá… ‘a letra é legível, podes ajustar kernings, 
espaçamentos entre palavras… e tu podes transformar 
uma fonte monoespaçada numa fonte legível’…  

D.S. a A.B., por exemplo, acho que é das pessoas… 
eu já conhecia os trabalhos da A.B. antes de vir para 
cá. E já tinha, apesar da forma de trabalhar dela, que 
é um bocado mais lenta, ela atinge bons resultados… 
mas precisa de muito tempo. Mas é uma pessoa que 
facilmente aceita determinadas coisas. Há outras 
pessoas que não. Eu, houve uma altura, em que 
conseguia, antes de mostrar o que é que fosse, quase que 
conseguia imaginar cada uma das pessoas… 

D.S. fazer uma noitada quando for preciso, 
independentemente de ser correto ou não. Mas acho 
que ele faz-me isto a mim… lembro-me que fazia ao 
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André… ele ia para sessões fotográficas e havia dias em 
que ele nem punha aí os pés… quer dizer… acaba por 
fazer um pouco a cada um, mas… de forma diferentes. 

D.S. fazia 5 ou 6 capas e chegava ao pé do A.M., a meio 
da manhã, e ‘olha, não tenho mais nada para fazer’… 
deixei-o pelo menos umas duas vezes… — ‘não tens 
nada para fazer?! Epá… eu já lá vou fora falar contigo’… 
e isso dá-me algum gozo… deu-me algum gozo porque 
mostrei que eu era capaz de fazer. Não podia falhar. 

D.S. quando estava naquela coisa das capas da 
Almedina, que já não estou há alguns anos, embora as 
faça… embora seja, se calhar a única pessoa que não… 
há uns tempos houve uma reunião por causa disso, e a 
única pessoa que não foi convocada para a reunião fui 
eu. Estava o ateliê todo, menos eu e o J.B… os dois, cá 
em cima. E eu continuo a fazer… se calhar, depois disso, 
já fiz muitas mais capas do que algumas das pessoas que 
estavam na reunião… eu lembro-me que nisso era ‘bola 
vem, bola vai’… 

D.S. Em grupo… havia assim… isso não acontece. 
Se calhar foi a única coisa que eu estava à espera que 
acontecesse e não… muitas das vezes, dá-me ideia… 
não estou a dizer que seja isto, mas há quase como 
um ligeiro egoísmo perante as pessoas, perante os 
colegas… ninguém sabe o que é que os outros andam a 
desenvolver… eu acho que há pessoas que até têm medo 
de ajudar… e eu… era a única coisa que eu estava à 
espera de encontrar…  

D.S. É… e não só. Por exemplo, se eu tiver que fazer 
uma identidade, para um determinado tipo de cliente 
em que eu não domino a área de atividade desse cliente, 
eu vou tentar perceber qual é a área de atividade desse 
cliente. E depois vou fazer uma análise… a análise 
sincrónica, é assim que se diz…?… em que vou ver o 
que é que outras pessoas já fizeram dentro daquela área. 
Tento sempre fazer isso, mas às vezes não há tempo. 
Tento sempre fazer isso… 

D.S. Deixa-te muito mais à vontade, não te mete uma 
pressão, do tipo… ‘tenho que fazer isto agora’ ou ‘não 
há tinteiros’… não. Tens tempo para tudo. 

D.S. . É onde estão os livros… e nessas circunstâncias, 
muitas vezes o que eu faço é… eu trago o meu portátil, 
ligo-o à rede, e fico a trabalhar na mesa de reuniões… 
quando preciso de estar… tenho tempo, e preciso 
mesmo de estar concentrado, estou mesmo focado 
naquilo… venho cá para baixo e faço isso. 

D.S. Costumo…  

D.S. Se eu tiver companhia venho para o ateliê, senão 
fico em casa.  

D.S. Não questionam. Eu costumava dizer que 
antigamente, quando eu vim para cá, ao fim de um ano, 
ano e meio de estar cá, os meus colegas perguntavam-
me e eu disse ‘olha’… porque há sempre aquela coisa de 
quando se estuda 

D.S. Tens uma preocupação… isto aconteceu-me com 
o Mercado Biológico… posso dizer-te que eu desenhei, 
para chegar ao resultado final, duas resmas de folhas… 
o logotipo, o nome… passei a pincel, para ser o mais 
natural possível, para sacar os carateres… propus-me a 
fazer a fonte… isto já foi há algum tempo… e ele… epá, 
neste caso, o cliente eram três e dois gostavam… e ele 
tinha uma coisa em mente, que não tem nada a ver com 
aquilo… e eu ‘epá, mas o teu produto é isto tem estas 
características… a identidade foi desenvolvida em torno 
disto… tu poderes publicitar o teu produto desta forma, 
para te ficar mais barato’… eles não compreendem isto.  

D.S. Há trabalhos… aquelas 5 identidades que eu fiz 
numa semana. Fui a terceira pessoa a responder a esse 
projeto… não havia margem para erro. Não podia haver 
falhas. O A.S. já tinha falhado, a A.B. já tinha feito, 
também, e o cliente não gostou… eu não reuni com o 
cliente. O que é que eu fiz? Falei com a A.B., falei com 
o A.M… ‘o que é que eles gostam, o que é que eles não 
gostam, o que é que eles acharam disto, disto e disto’… 
peguei naquilo que eles disseram e depois fiz outro… 
acho que é fundamental tu ouvires o que é que o cliente 
tem para dizer. 

J.B. Quer dizer… se estiver mal disposto, não há 
interações… (risos)… nesse aspeto, afeta. Há dias em 
que, de facto, eu interajo muito mais com eles, do que 
noutros… mas eu acho que o andamento dos projetos… 
quer dizer, em termos do andamento dos projetos, não 
sei se influencia assim tanto. 

J.B. Não sei… não, acho que independente, talvez não… 
embora, cada vez menos eu estou… Se eu não estiver, 
aquilo funciona bem. E não há assim tantas… tantas 
interações no dia a dia.
 
J.B. O que… o que pode haver é uma série de 
interferências minhas… no sentido de ver uma coisa 
que ache que aquilo não está nada bem… não está a 
seguir por um caminho que eu desejaria e depois há 
assim umas revoluções, de vez em quando… ‘epá, não 
gosto nada disso. Começa… podes começar outra vez, 
por favor… deita isso tudo fora’. Esse tipo de coisas, 
eventualmente, influencia. 
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J.B. Interessa, claro. Eu acho que o que interessa ali é 
justamente isso… alguém que tenha boas ideias. E que 
venha com uma solução… muitas vezes… porque depois 
eu ajudo a resolver. 

J.B. Ajudo… há situações em que sou eu que resolvo. 
Em que eles têm uma grande ideia e não fazem a 
mínima ideia de como é que vão fazer aquilo… como é 
que vão resolver aquilo. 

J.B. — ‘Olha… enquanto o nosso fornecedor habitual 
não me disser que é possível, e me mande para cá um 
protótipo… não fazes’. Portanto, isso… também não têm 
hipótese… mas eu acho que isso também passou a ser 
muito a cultura… hoje em dia, eu acho que não passa 
pela cabeça, para a maior parte deles… ao fim de um 
ano, já não lhes passa pela cabeça fazerem uma coisa 
sem contactarem com os fornecedores. E sem procurar, 
na indústria, como é que essas coisas se fazem. 

J.B. Tem um bocado a ver com a minha história… 
comecei a fazer estas coisas sem perceber nada disto, e 
ia para as gráficas… tinha uma ideia do que é que queria 
fazer e… ir para as gráficas e dizer ‘diga-me lá como é 
que isto se faz’… e aprender nas gráficas… e portanto, é 
uma coisa que eu mantenho sempre e, aliás, cultivo isso 
com os designers. 

J.B. Sim. Mas há outros que conseguiram, e há outros 
que nós permitimos. Ou porque ‘epá, deixa lá… tudo 
bem’… ou então porque percebemos que é útil… ‘epá, 
este tipo vai estourar… ele tem que se sentar ao pé dos 
designers, porque senão isto não se faz, o tipo vai ficar 
chateado… mas nem é pelo tipo ficar chateado, é porque 
a coisa não se vai fazer… não conseguimos fazer. Ele 
tem que vir aí ‘para ao pé’ do designer senão isto nunca 
mais se faz… o tipo não se sabe explicar, o tipo não 
funciona assim… e também não vai mal nenhum ao 
mundo’… isto também já aconteceu. 

J.B. Adaptamo-nos… há clientes que não podem falar 
com designers, e há outros que não podem deixar de 
falar com designers. Nós percebemos que ‘este tipo, o 
designer tem que lá ir. O designer tem que estar com ele’. 
Ou tem que ser eu… alguns tenho que ser eu, mesmo, ir 
lá falar… há outros que tem que ser mesmo o designer. 
Seja ele quem for, ele tem que falar com o designer. Tem 
que estar ali, tem que ver coisas. E há clientes onde nós 
percebemos que ele nunca poderá ver o designer. Falará 
sempre com gestores de projeto, que lhe falarão sempre 

‘ok, eu vou levar essa opinião aos designers. E depois 
digo-lhe alguma coisa’. Que é o tipo que quer mexer e 
tal… ‘não, mas porque é que não põe a verde?’… se 
estiver a falar com um gestor de projeto, ele diz-lhe ‘pois, 

não sei… tenho que falar com o designer. Depois ele 
manda-lhe um mail’…  

J.B. Mas foi precisamente por estar à distância… ela 
estar a fazer aquilo em duas semanas.  

J.B. Pois. Por exemplo, esta exposição do Museu de 
Arte Antiga é importante, epá mas as condições em 
que eles a puseram, eu… pronto… desligo. ‘epá, ok…
então faz a Ana, trata lá com eles’… A Ana mandava-
me coisas e eu ’epá, vê com eles. Eles que escolham’… 
quer dizer, aquilo já não é tempo para fazer as coisas, as 
condições já não são… e eu não me vou chatear. Lá está, 
é a tal coisa… há umas determinantes, que condicionam 
o trabalho, que o põem num determinado nível que eu 
não me vou matar por causa disso. Não me vou estar-me 
a irritar por uma coisa que eu não vou conseguir mudar… 
o tempo vai ser pouco, eles vão opinar, não há tempo 
para discutir com eles e para desfazer as opiniões deles… 
e pronto, eu aceito. É só garantir que aquilo não seja 
uma coisa aberrante… agora, já sei que não vai ser uma 
referência. Mas isso é, à partida… já sei. Isso já não faço, 
estar-me a matar a tentar… 

J.S. Não faço outras coisas, não penso outras coisas, 
pronto. Epá, é assim. Nesse aspeto, não é classista. Há, 
claramente, uma hierarquia criativa, e até digamos, se 
quisermos, de personalidade, ali… que é clara para toda 
a gente, mas não é impositiva. 

J.S. Quando alguém está muito à rasca, eu também 
ajudo a fazer o trabalho. Aconteceu com Guimarães 
ou outra coisa qualquer. Faço eu. Desde que consiga 
fazer… esta noite estive a trabalhar até às 3 da manhã 
numa coisa que era um trabalho que estava atribuído a 
um deles. 

J.S. Não faz sentido. Há certas… fazer a edição e 
produção de uma revista, aí é um trabalho complexo que 
não pode ser feito em casa por um gajo… ok, eu posso 
dizer assim: ‘não, não… não vás fazer isso com o vão de 
escada, vem aqui fazer comigo, e assim assim.’ Mas no 
geral, uma boa parte do trabalho que nós fazemos, pode 
ser feito por muita gente, bem. 

J.S. Não… mais facilmente entendem que aquilo que 
fizeram pode não estar bem e que não respondeu bem 
do que eu próprio. Isso tem a ver, penso eu, pelo facto 
de eles terem crescido num ambiente onde o design está 
de tal maneira pulverizado, em termos de competências 
e de avaliação, enquanto que eu cresci exatamente a 
ser educado para ser uma espécie de sumo-sacerdote 
de um culto onde a maior parte da malta não mete o 
nariz. Portanto, eu às vezes ainda tenho essa crispação 
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de… ‘ o que é que é esta merda?! O que é tu sabes 
disto?!’…mas depois… ‘Espera lá… mas isto hoje toda 
a gente sabe…pronto, ok…’ e depois acabo sempre a 
pensar… ‘epá, isto é a cara dele, não é a minha… e eu 
estou aqui a mexer na cara dele e o gajo tem que estar 
confortável…’ Isto é perigoso, porque depois isto leva 
um gajo a ceder… tens que… há sempre ali limites. 
Limites éticos, estratégicos, limites morais… que tu 
vais criando, adaptando. Nesse aspeto nós somos muito 
flexíveis. Muuiiito flexíveis… epá, facilitamos muito… e 
as pessoas apreciam isso também. Epá, porque hoje em 
dia ninguém quer gajos que chateiem, estás a perceber? 

J.S. tu estás a fazer uma imagem gráfica, que é difícil 
sempre de criar, de parir, mas depois a partir dali aquilo 
é sempre um vendaval…pá… é desde filmes animados 
para a televisão e para a net, até mupis… imprensa… 
tens… alguns filmes podem ir à televisão, até, mas… 
tens toneladas de papéis, de folhetos, de flyers, de coisas… 
que têm nuances. Não são exatamente iguais ao A ou 
B ou C… não consegues fazer aquilo…uma estratégia 
concertada para aquilo não é facilmente feita em casa. 

J.S. E trabalhar hoje em dia significaria fazer as coisas, 
também… não é só desenhar uns riscos e mandar 
alguém fazer… não, tenho que as fazer também. Tem 
que ver comigo. E isso é um contrassenso com as 
necessidades e responsabilidades que eu tenho numa 
casa destas, já. 

J.S. Vou-te dar um exemplo muito simples disso: 
a [Coleção Livros]. A [Coleção Livros], para a 
comunidade e arredores, é uma coisa bastante 
interessante. É obra de quem? Do J.S. É verdade. Fui eu 
que determinei tudo aquilo, fui eu que inventei a ideia 
e fui eu que determinei o design daquilo, para o bem e 
para o mal. Não sou eu que faço as capas. As capas são, 
geralmente, bem bonitas, às vezes até têm uma pequena 
orientação minha, ou às vezes até grande, mas não sou 
eu que as faço. As capas são do L.A. A.M. 

J.S. No entanto, como a coleção não é propriamente a 
capa, é a ideia e a coleção, de facto sou eu que apareço, 
mesmo que tenha uma designer a fazer o design e não 
sei quê… é verdade que tudo aquilo, desde o formato, ao 
tipo de letra, ao tamanho, foi determinado por mim. 

J.S. Aquele conceito de capa ilustrada com tipografia, 
sendo uma pretensa ilustração do autor e uma pretensa 
ilustração do ateliê foi uma criação minha. Portanto… 
digamos que em muitos casos, como acontece hoje 
em dia com as sardinhas… embaraça-me às vezes ser 
creditado pelas autoria das SARDINHAS, quando é um 
concurso público de três mil e tal… portanto, o que é 

que eu ando agora a fazer com aquilo das sardinhas? 
Pronto, sou o pai da coisa… giro o processo… sim, 
mas desde o 3.º ano que eu não faço o logotipo das 
Festas… faz o R.B., ou fez a R.M., este ano… Às 
vezes há ali um papel de direção… há uma direção 
artística, de facto, mas… cujo impacto tem a ver com 
a qualidade e a autonomia das pessoas. Eu não posso 
dizer que faço a direção artística do R.B. O R.B. 
faz a direção artística dele próprio. Depois a partir 
daí é uma escada descendente, com mais ou menos 
competência… com menos competência, é claro… 
mas… eu diria que há uma marca geral que pode ser 
creditada a mim, mas que não tem diretamente a ver… 
com a produção… 

J.S. que nós ultimamente, até por uma competência 
gráfica e tipográfica maior, também trabalhamos agora 
menos a fotografia.  

J.S. durante muitos anos, nos primeiros anos do ateliê, 
trabalhámos com fotografias recortadas sobre fundo 
branco. 

J.S. Sim, de execução… que é extremamente 
importante aqui. 

J.S. uma parte dessa sisudez tem que ver com o género 
e a natureza do trabalho de design de comunicação 
hoje em dia, não é? Exige uma concentração absurda. 
O nível de rigor técnico com que nós temos que enviar 
o trabalho implica também uma grande concentração. 
Portanto, eles são pessoas altamente concentradas e 
nesse aspeto é uma equipa extraordinária. Mas não é 
uma equipa muito exuberante, portanto 

L.A. O processo aqui continua a ser… costuma ser 
designer/J.S./Cliente… sei lá… uma discussão, amigável, 
se quisermos, entre… é uma coisa de entreajuda de pedir 
a opinião e tudo mais… 

L.A. Se um projeto está na quinta hipótese, e aquilo 
ainda não está a funcionar, começa ser desesperante 
para toda a gente. Para quem está a fazer, para quem está 
a avaliar, neste caso ele… o filtro, entre ele e o cliente… 
é um desespero. 

L.A. Sim. Sim… no início havia aqui muita coisa, que 
agora não há… em função do tempo e da experiência 
que a equipa tem… já ninguém está aqui assim há tão 
pouco tempo… e o trabalho já é atribuído às pessoas 
em função das capacidades 

L.A. Pode ter o problema das pessoas não poderem 
experimentar fora do tal esquema mental dentro do 



144

anexo  d2

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

tal trabalho… a tal forma de trabalhar. E depois não 
conseguem extravasar para fora disso. 

L.A. Ainda que seja possível… mas essa capacidade 
de atribuir o trabalho a toda a gente é uma coisa muito 
recente e, no início, eu lembro-me que havia muito 
uma espécie de concurso interno… 

L.A. E, a nível pessoal, permitiu-me perceber que, se 
calhar, ainda me faltava crescer muito para conseguir 
fazer aquilo bem, à primeira. Acho que não tenho 
nenhum exemplo desses concursos em que a minha 
hipótese tenha sido a melhor… 

L.A. Nos primeiros dois anos era mais recorrente…  

L.A. Era um misto. Lá está… as coisas tentam ser 
sempre explicadas porque é que são melhores ou 
piores, mas eu próprio… chegava à mesa de reuniões 
e percebia logo, olhando para o lado. Também tenho 
olhos para perceber que aquela outra proposta estava 
mais bem conseguida… 

L.A. Da sociedade, da conjuntura ou que lhe quiseres 
chamar. Estamos com menos tempo para resolver 
problemas… e, portanto, é tentar resolver aquilo o 
melhor possível, o mais depressa possível. É a tal 
questão de ‘trabalhas mais para ganhar o mesmo’… 
portanto… é um bocadinho, sobrevivência. 

L.A. consigo ver que cresci imenso com esse método. 
Até em comparação… o freelancer que vem para o 
ateliê para um determinado projeto… eu percebo que 
nós estamos a anos-luz dessa pessoa pelos métodos 
que temos… processos que fomos assimilando ao 
longo do tempo. É aquela coisa de teres um catálogo 
para fazer e começas a fazer o catálogo sem teres uma 
única linha verdadeira. Eu nunca pensei que isto fosse 
possível, mas a verdade é que nós fazemos isso… e 
acaba por dar resultado. É verdade que acabas por 
fazer o trabalho 3 ou 4 vezes, mas é verdade que estás 
a ajudar o cliente que, a meu ver, está cada vez menos 
capacitado para avaliar um trabalho gráfico. Eu acho 
que cada vez menos os clientes fazem uma espécie 
de brífingue em que pensaram o trabalho. Eles não 
pensaram nisso. 

L.A. Cada vez menos… o programa é mais escasso. 
Cada vez mais… é como se nós lhes inventássemos 
o programa, lhes mostrássemos a nossa visão do 
programa e partimos a partir daí. É aquela coisa 
do ‘só consigo ver isso com um boneco… só consigo 
ver com o desenho’… é um bocado isso. Não há 
de ser muito diferente… falei agora no desenho e 

pensei na publicidade dos anos 60, 70, 80, em que se 
fazia um storyboard. Agora já não existe isso… se 
calhar esta questão de se fazer um catálogo fake é o 
nosso storyboard. É o nosso ponto de partida para a 
discussão seguinte. 

L.A. posso dar o exemplo concreto desta revista 
de Guimarães que nós estamos a fazer, em que 
aquilo é tudo inventado por nós. E eles, depois, 
conseguem fazer um pensamento crítico mas é 
sobre o que estão a ver. Eles não te conseguem 
dizer ‘isto não pode ser nem assim, nem assim, nem 
assim, e tu estás a afunilar ideias, estás a limitar-te 
a ti próprio, estás a limitar o resultado em função 
desses constrangimentos que eles te estão a dar. 
Eles não te deram nada disso. Tu é que inventas os 
constrangimentos, tu é que te pões… neste caso da 
revista… tu é que te pões do lado do leitor e pensas 

‘ok, se isto for assim se calhar é menos produtivo do 
que se for assim… é menos legível, é menos lógico’. 
Portanto, tu é que fazes esse trabalho todo. 

L.A. Sim. E não estás a fazer só por estar a fazer. 
Estás mesmo a pensar no que estás a fazer, a sério. 
Estás mesmo a pensar se aquela hipótese é a melhor 
hipótese. De certeza que haviam outras hipóteses 
melhores… mas estás a pensar no que estás a fazer. 
Eu acho que isso tem vantagens.  

L.A. O tipo de confiança que deposita nas pessoas 
para resolver determinado problema. No início… 
comigo e acho que com toda a gente, naquela altura… 
nenhum projeto começava sem uma conversa à mesa. 
Para o bem e para o mal, a conversa costumava 
terminar com um esboço do J.S. com a solução. Ele… 
nós tínhamos a conversa e ele estava a pensar na 
solução, como seria normal se fosse ele a desenvolver 
o trabalho. 

L.A. va sempre com uma conversa. E isso ia 
decorrendo ao longo do trabalho, se quisermos… ao 
longo das fases do trabalho. Íamos fazendo uma coisa 
que cada vez menos vamos fazendo que era… naquela 
parede de fundo, dos armários, aquilo tinha camadas 
e camadas de prints, todas as coisas eram impressas 
e postas na parede e eram discutidas e, hoje em dia, 
se calhar cada vez menos há isso, por não haver o 
tal tempo para discutir, para avaliar aquilo que está 
feito… para imprimir, sequer, e pôr na parede… as 
coisas acabam por ser um bocadinho mais one-on-
one… designer/J.S./Cliente… e, de certo modo, é 
isso que mudou. Os projetos vão para o designer e 
havendo essa confiança da parte dele em relação às 
tuas capacidades, ele vai-te dando rédea solta. Pode-
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te dizer coisas, em função da experiência com um 
determinado tipo de cliente ou… pode-te dar pistas… 
pode-te encaminhar para um lado qualquer, mas eu 
sinto que esto 

L.A. imagina…por exemplo, sabemos que existe um 
título para a exposição e que são estes os quadros. 
Mas só sabemos isso. De resto… temos que inventar 
nós, se quisermos. A historinha do projeto somos 
nós que inventamos… depois discutimos a seguir, é 
claro… não há essa visão do designer ter sempre razão 
e aquilo que ele diz não se discute. 

L.A. Sim, é faseado. Depende de cliente para cliente. 
Nesta revista de Guimarães, como é um trabalho 
periódico… todos os meses aquilo acontece… todos 
os meses nós vamos apurando a coisa, depurando 
a coisa… percebendo o que é que não funciona tão 
bem, o que é que podemos melhorar. Em trabalhos 
periódicos, isso é fácil fazer. Em coisas isoladas… 
um catálogo… isso raramente acontece. O projeto 
termina quando nós temos aquilo na mão, abrimos, 
está impresso, vemos se há alguma fotografia em que 
foi feito o flip ao contrário ou não… pomos ao lado e 
chega. Vamos para o próximo.  

L.A. Não, de todo. É uma avaliação mais pessoal. É 
uma avaliação… aquilo correr bem eu acho sempre 
que é uma coisa de processos. É tu sentires que o 
processo, desde que o trabalho chegou a ti até ao final, 
com tudo o que isso implica… seja receber textos, 
rever textos, refazer… pós-produção de imagem… 
tudo… é sentires que aquilo correu bem ou mal. 
Costuma ser sempre uma avaliação mais pessoal a 
menos que a coisa corra mesmo mal… 

L.A. Exatamente. Uma coisa mais… ou coletiva, ou 
isolada, do J.S. De resto, nós também vamos tendo o 
hábito de comentar o trabalho uns dos outros. Para 
o bem e para o mal… para o mal porque não temos 
sequer tempo de discutir as coisas entre nós, designers. 
Não há tempo para nos sentarmos uns com os outros. 
Ou melhor… podemos falar dos trabalhos, mas não há 
tempo para discussão. Não há aquela coisa de colocar 
na parede, onde olhamos todos… ‘e se fizesses assim 
isso se calhar era melhor’…ou…‘isto não me parece 
tão bem…ou isso parece-me muito bem…acho que… 
vai por aí’… não há isso. Portanto, o único momento 
em que há isso é no final, depois do trabalho estar 
impresso. Abrimos os trabalhos uns dos outros… a 
revista, o catálogo, o que quer que seja… vemos a 
publicidade no jornal… e se calhar comentamos ‘isto 
parece-me muito bem’… ou ‘não achas que isto tá 
um bocadinho pequeno demais’… pode haver esse 

tipo… aliás, é o que há. É uma coisa um bocadinho 
informal… para o bem e para o mal. 

L.A. Um bocadinho de estrutura é bom… mas já 
percebemos que aqui neste ateliê esse tipo de rotina é 
difícil de manter… a rotina da… todas as segundas-
feiras de manhã vamos fazer uma reunião… isso dura 
duas semanas… (risos)… à terceira, alguém já teve 
que fazer não sei o quê, ou está entalado porque não 
pode ir à reunião… não funciona. De certa forma, este 
lado mais híbrido da coisa, pelo menos permite que 
se torne um bocadinho mais… mais relaxado… mais 
criativos, também em termos do processo… o facto 
de não haver uma minuta ‘ah, primeiro tens que fazer 
isto. Depois isto, depois isto, depois isto’… permite 
que a meio do processo, quando falte uma coisa 
qualquer, não haja um computer says no… ‘isto agora 
não funciona, meu Deus! Faltei este passo, e agora?’… 
(risos)… portanto, conseguimos ser mais relaxados… 

L.A. Sim. Um bocadinho… 

L.A. Acho que não. Ou, pelo menos, acho que já 
não neste ateliê. Acho que já lá vai o tempo em que 
fazíamos… lá está, que fazíamos as tais reuniões, 
onde eu acho que faz todo o sentido… as pessoas 
discutirem o que estão a fazer… e, em conjunto, 
chegar a um bom porto, melhor… porque se isso 
acontece entre mim e o cliente, então entre os 
designers e o cliente seria muito melhor, em teoria. Só 
que para isso é preciso outro tempo, outro desafogo, 
outro espaço… portanto, neste momento, acho que 
isto é o melhor… 

L.A. falta de tempo… 

L.A. Esta metodologia, de certa forma, esta maneira 
de ver o design, encaixa comigo. Apesar de, em certos 
momentos, poder achar que podia ser diferente. Podia 
ser mais nórdico, podia ser mais frio ou qualquer 
coisa… 

L.A. Estávamos a falar daqueles projetos que vão 
diretamente para certas pessoas. Para o bem e para o 
mal, alguns projetos vêm ter comigo… são-me dados 
com o argumento de ‘precisamos de alguém que faça 
isto depressa e bem’… e isso é um bocadinho chato… 
(risos)… ninguém gosta de trabalhar sobre pressão, 
ninguém gosta de ter que ser pressionado para 
trabalhar… se me dão trabalho em que o argumento 
é ‘o trabalho vai para ti porque tu és rápido… não 
é particularmente… se é só essa a razão, não é 
lisonjeadora. ‘uau, yah… porque eu domino bué isto’… 
(risos)… isso não é… 
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L.A. Agora já não… mas isso também levou o seu 
tempo a eu aprender que é preciso dizer que não… 

‘agora já tenho isto para fazer, não consigo fazer tudo’… 
se querem que eu resolva este e querem que eu resolva 
este bem… e este dá trabalho… tenho que fazer só 
este. 

L.A. eu noto, quando trabalho sozinho em casa, por 
exemplo, não tenho essa espécie de rede. Posso estar 
até à última… posso achar que o que vou fazer é uma 
grande merda. Posso ficar naquela dúvida de… ‘isto 
é muito bom ou é muito mau’… isso pode acontecer. 
Acho que isso também pode ser uma coisa… pelo 
menos quero imaginar que seja… que, com o tempo, 
se apreende… com a experiência. […] Eu também 
consigo perceber, em certos momentos… ‘epá, isto 
é muito bom’… mas há outras coisas que ficam 
numa espécie de fronteira… se calhar não percebo à 
primeira, mas só à terceira… só ao terceiro olhar é 
que eu percebo… ‘não, isto tem aqui características 
que são boas… parece-me bem’… às vezes as coisas 
podem ser tão intuitivas… as capas da [Coleção 
Livros], por exemplo… há ali soluções que são tão 
intuitivas, tão visuais, se quisermos… não há ali 
um pensamento… ‘não, agora seu puser estas letras, 
isto vai dar uma ideia não sei quê’… não há isso. 
Objetivamente… se calhar, como é uma coisa mais 
visual, só à terceira é que eu percebo… ‘isto tem 
umas características boas’… e eu imagino que isso 
também… há aqui duas hipóteses: ou se desempata 
com um olhar fresco, de quem nunca viu aquilo e está 
a olhar pela primeira vez… não é tu que estás há três 
dias de volta daquilo… ou então com a experiência 
percebes que aquilo é uma boa solução… 

L.A. Há aqui um lado… não sei sequer se isto é bonito 
de se dizer… mas há aqui um lado de apetite gráfico 
que às vezes sinto… como não há programa, como 
ninguém me pediu nada em específico, é uma espécie 
de apetite gráfico… ‘hoje apetece-me fazer assim… 
hoje, parece-me que esta visão que eu tenho, deste 
resultado, é possível. Parece-me bem. Parece-me 
que é um resultado interessante, adequado, responde 
ao problema, mesmo sem ninguém me ter dado um 
brífingue’… portanto, dessa forma, a coisa pode ser 
surgir de milhentas maneiras. Pode ser uma referência 
visual qualquer, que eu tenho, de qualquer coisa que 
eu vi, algures… às vezes, uma referência já altamente 
deturpada… porque nem sei de onde é que vi aquilo. 
Já é uma mistura de não sei quê…
 
L.A. Para o bem ou para o mal, no iPad não estive 
envolvido… mas voltando um bocadinho atrás, 
naquela coisa de competências técnicas… o J.S. disse-

me para aí duas ou três vezes que achava que, a certa 
altura… que achava que o projeto iPad não devia 
ter sido dado à R.M., mas que ao mesmo tempo não 
estava preocupado com isso porque achava que eu, em 
dois dias, aprendia aquela merda toda. Se calhar é 
um bocadinho verdade… o que eu não soubesse iria 
descobrir… aquilo continua a ser o indesign, não é um 
programa totalmente novo… se calhar não seria um 
problema. E é também essa a visão que eu tenho. Não 
sei fazer qualquer coisa em inDesign, vou descobrir, 
porque sei fazer milhentas outras coisas… é um 
bocadinho isso… 

L.A. o Ilídio, que esteve lá, o publicitário… 
perguntou-me ‘quem é que aqui faz cenas em 3D’? 
Eu disse-lhe que não havia aqui ninguém que faça 
cenas em 3D… para ele, isso era uma coisa básica de 
Agência de Publicidade… tem de haver alguém que 
domina 3D, tem de haver alguém que domina vídeo, 
tem de haver alguém que domina sites. E ali não há. 
Mas o trabalho que nós fazemos adequa-se aos meios 
que temos. O que eu queria dizer é que também sinto 
que o meu leque de possibilidades é tão bom… não 
é ‘sou tão bom que domino esta merda toda’, não é 
isso. Mas é tão alargado… se eu tiver dúvidas, consigo 
resolver… ou se… desde que sejam possíveis, lá está. 
Não é em 3D… mas se precisar de alterar alguma 
coisa num site vou descobrir. 

L.A. Exatamente. Portanto, acaba também por entrar 
numa espécie de rotina um bocadinho consentida, 
também… também esta coisa do ‘quero um livro, mas 
é para amanhã’… vais discutir o quê? Vais fazer um 
livro e pronto! Não tens tempo… 

L.A. Para quem eu telefone, e falo diretamente. No 
nosso ateliê, isso restringe-se um bocadinho a coisas 
mais independentes. São as tais coisas que não dão 
dinheiro. 

L.A. Por estas razões todas, de tempo… por estes 
constrangimentos… tempo, dinheiro… outros tempos. 

L.A. Nós não temos tempo para isso. Temos de 
imprimir, às vezes, o tal… o nosso desejo gráfico, a 
tal visão que nos ocorre naquele momento, naquele 
dia, no dia a seguir… sobre aquele projeto, aquele 
resultado. ‘Aquele resultado podia ser fixe, podia ser 
bom, podia ser interessante se eu fizesse assim’… e 
não tanto no tal lado experimentalista… ‘eu podia 
fazer isto assim, mas também podia fazer isto assim’… 

‘então e se eu agora experimentar fazer isto assim? 
E assim, assim, assim’? Em teoria, é isto que nos 
ensinam… que o interessante é experimentares três 



147

anexo  d2

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

ou quatro hipóteses e construíres a partir da primeira 
hipótese… da primeira hipótese passas para a 
segunda, e para a terceira… e no final tens uma super-
hipótese… que é a melhor de todas… infelizmente, eu 
acho que não há muito espaço para isso 

L.A. Também acho que depende […] acaba por 
depender de nós o bom resultado. E isto é transversal 
ao bom projeto e ao mau projeto. Qualquer projeto 
tem potencial de ser um bom… de ter um bom 
resultado… de ser muito bom ou muito mau. Este 
one man show acaba por ter essa vantagem de poder 
resolver tudo… tentar resolver tudo bem, tentares 
distanciar-te um bocadinho disso… e tentar resolver 
da melhor forma. 

R.M. Eu fico desmotivada quando as coisas me 
começam a correr mal. Por exemplo, há pouco 
falámos do trabalho… tem sido mesmo muito trabalho, 
mas de certa forma até está a correr bem. 

R.M. Com mais ou menos apoio do R.B., porque ele 
tem sido impecável nisso, mas… mesmo noutras 
coisas, noutros desafios… por exemplo, agora a ter 
que criar também a imagem para o Natal, da EGEAC… 

R.M. Quando deixam de ser por ele, ou pelo R.B. 
ou pelas pessoas à tua volta, isso desmotiva-me um 
bocado 

R.M. Por exemplo, se eu tivesse este trabalho todo e 
as coisas não me estivessem a correr bem ou estivesse 
sempre a ter negas ou qualquer coisa, aí acho que já 
não tinha tanta adrenalina… sei lá, tenho chegado a 
casa e trabalhado até às tantas. Mas é uma adrenalina 
e pensas ‘ok, isto está a correr bem!’ e isso dá-te 
vontade de continuar e insistir. 

R.M. isso também depende muito das pessoas, mas 
eu tenho também muito vergonha de, às vezes, em 
expôr o que faço, ou de mostrar o que faço… por 
insegurança, e por às vezes achar que não está bem… 
principalmente numa fase inicial, em que queres 
experimentar, e vês que as outras pessoas estão a ver. 

R.M. E tu estás a experimentar, e pode ser uma grande 
porcaria, e isso também está a ser visto. Está a ser 
avaliado. Mesmo que seja uma coisa em que tu aches 

‘ok, isto não vai funcionar de todo, mas tenho que 
experimentar para conseguir chegar a determinado 
sítio…  

R.M. Sim, nele… e em relação a determinados 
clientes. Ou seja, tu vês qualquer coisa que é feita para 

a EGEAC e vês… ‘ok, isto foi o R.B.’… ou é do R.B… 
mas também porque lido muito com aquilo que ele vai 
fazendo…
 
R.M. Estava a tentar lembrar-me de alguma coisa 
concreta, que não refletisse de certa forma a 
identidade dele… (pausa longa…) não te sei dizer 
bem se tudo o que sai dali reflete… sei lá, em termos 
de revistas acho que todas refletem, muito. Hmm… 
aquilo que o J.S. faz. Mesmo feitas comigo… ou 
por mim… por exemplo, a [Revista]. Foi feita por 
mim, mas foi o J.S. que a criou. É tudo muito na base 
daquilo que ele já tinha desenhado, portanto… não… 

R.M. Sim, sim.Pelo menos… quer dizer, nestes dois 
últimos casos, da [Revista] e da [Revistas]… a coisa 
também já estava mais ou menos estruturada por ele, 
sobretudo no caso da [Revistas]… mas a [Revista] 
esteve tanto tempo parada que depois quando 
arrancou, teve que ser reformulada. 

R.M. E aí já fui eu, com orientação do J.S., como é 
lógico. 

R.M. Passa sempre por… falando mais em termos 
pessoais, passa sempre pela identidade do J.S., por 
assim dizer. 

R.M. Sim, às vezes acho que… e pela discussão 
das coisas… sei lá, por exemplo, agora com a 
campanha ‘andar em festa’, o R.B. teve a ideia, que 
era a questão dos transportes… e eu peguei na ideia e 
fi-la conforme achei que podia resultar graficamente. 
E isso resultou… ou seja, o R.B. teve a ideia e eu 
concretizei-a… não sei se era assim que ele a tinha 
idealizado quando falou nisso… o J.S. achou bem, 
depois o R.B. também achou bem… acaba por ser um 
brainstorming, mesmo quando é à distância… porque 
muitas coisas têm que ser… essa ideia eu criei-a 
completamente fora do ateliê e… e depois a opinião 
que o J.S. tem, ou que o R.B. possa ter ou outra pessoa 
também a molda. E portanto tu és… uma pessoa que 
acaba por ser versátil e te moldares… e isso também 
tem que ver com o cliente…  

R.M. Sim, é com ele com quem acabo por trabalhar 
mais. Não que não peça ajuda a outras pessoas, ou por 
opinião ou mesmo problemas técnicos… o L.A., por 
exemplo, está lá sempre. Mas… em termos de trabalho, 
de desenvolvimento… e mesmo discussão de ideias, é 
com o R.B. que acontece mais. Isso não me incomoda 
de todo porque eu admiro-o mesmo… e acho que 
sinto ali um segundo professor. OK, o J.S. se calhar 
é o primeiro, porque é o J.S. e está ali… também é 
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um professor do R.B., entre aspas, e o R.B. é o meu 
segundo professor. 

R.M. Então, não…? Quando a coisa corre bem, isso 
apaga-se. ‘ok, estou a aprender, estou a conseguir, 
estou a atingir determinados níveis’… agora, quando 
há um trabalho que corre menos bem, e tu sentes que 
estás… que desiludes os outros e que te desiludes a ti… 
sentes que é demasiada pressão. 

R.M. Aliás, eu acho que estas áreas são mesmo… não 
podes agradar a todos, mas agradas mais facilmente 
uns que outros. E, se o nível de exigência é mais 
baixo para umas pessoas… sei lá, não te consigo 
explicar muito bem… o que eu quero dizer é… é a 
mesma coisa que tu… fazes um projeto, e uma pessoa 
que nada tem a ver acha que aquilo está espetacular, 
porque não é tão… ou porque não tem o olho treinado, 
ou não tem o conhecimento para… 

R.M. Sim, exato. Mas eu não estou a dizer que isso 
não é bom. Aliás… é isso que é bom. Mas quando, e 
em situações limite, a coisa não corre bem, parece que 
a vontade é de desistir. 

R.M. Epá, às vezes sim… outras vezes, se calhar até 
me esforço muito menos e a coisa resulta logo na hora, 
é mais instantânea. 

R.M. Claro que é muito mais frustrante quando 
está ali horas à volta de uma coisa e aquilo não tem 
qualquer tipo de resultado. Aí sim, é frustrante. E 
achar… ainda é pior tu achares que se calhar a coisa 
está bem e depois para os outros aquilo não está bem 
de todo… (risos)… e aí tu questionas: ‘mas sou eu? 
Não sei… sou eu que não vejo onde é que isto não 
funciona…? sei lá… 

R.M. Não. Nunca me trataram mal por causa disso. 
Mas sinto que se for eu a opinar sobre alguma coisa e 
se for o R.B… a opinião do R.B. se calhar tem mais 
peso. Não me sinto mal por isso. Acho que é normal, e 
acho que essas coisas também se vão conquistando… 

R.M. na altura do Lisboa na Rua, aí acho que foi o 
maior stress que tive. Mas também porque estava 
sozinha, e não dependia só de mim o trabalho… por 
causa do site e por estar pronto… eles fazem imensa 
pressão. Aí era mesmo para ontem, porque os prazos 
já estavam excedidos. Mas não foi por minha culpa. 
Foi tipo ‘bola de neve’… istochegou tarde, aquilo 
chegou mais tarde… aquele só começou a trabalhar 
depois… depois tens outras coisas… 

R.M. no ateliê às vezes sinto que não tenho tempo 
para isso. Para pegar, e estar no ipad, e… então em 
alturas de muito trabalho, o que eu quero é tentar 
fazer a coisas e despachá-la omelhor possível. E 
muitas vezes chego a casa, acabo por nem sequer… 
ultimamente tenho trabalhado, portanto acabo por 
nem sequer… mas às vezes já nem me apetece pegar 
em nada que se relacione com trabalho. Sabes? 

R.B. Sim, porque às vezes apanhamos gente que não 
discute. Eu, pelo menos, desconfio um bocado disso…
de alguma ausência de opinião… portanto, até por 
serem da área de trabalho onde estamos, é gente que 
gosta de… e, se calhar, gosta é a melhor palavra… 
gosta de opinar, também, de discutir, de achar que 
sabe… às vezes não pelas melhores razões…  

R.B. A partir do momento em que nós fomos 
moldados nesta rotina, também já não a questiono. 
Sei que algumas das valências que fomos adquirindo 
foram ganhas com este tipo de processos, onde és 
obrigado a discutir, onde és tu que tens que fazer essa 
discussão… portanto, tu teres que… o teu trabalho 
ser aprovado por ti… o teres que fazer uma segunda 
versão, uma segunda proposta, é responsabilidade 
tua… porque não conseguiste aprovar à primeira, ou 
não fizeste tudo bem… todas estas coisas são coisas 
diretas… consequências diretas que tu vês do teu dia 
a dia. O teu menor desempenho nestas coisas tem uma 
consequência concreta. A segunda proposta é uma 
coisa recorrente porque sai-te … do pelo… teres que 
fazer uma segunda coisa… custa sempre. 

R.B. Mas não numa visão dessa… estás a chamar 
sénior como se houvesse uma hierarquia… diria que 
as pessoas normalmente vão procurando esse tipo de 
apoio… pode ser a pessoa que está ao lado… 

R.B. Sim, mas então é porque isso de alguma forma 
foi sendo natural. Não há uma regra instituída. E aqui 
voltamos às tais regras ou características necessárias 
à liderança… ‘na ausência deste, falas com este’… 
não é isso. De alguma forma, tu perguntarás sempre 
a quem… tens essa liberdade, também, perguntarás 
sempre… as pessoas perguntarão sempre, ou 
poderiam pedir sempre uma segunda opinião a quem 
acham que, naquele caso concreto, possa dar melhor 
mais valia ou contributo para aquela coisa. E isso 
normalmente está muito… até por parte do trabalho 
em causa. Nós não fazemos… apesar de tudo, os 
trabalhos do ateliê são muito diferentes. Eu não me 
acho assim tão claramente a segunda opção para todo 
o tipo de coisas. 
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R.B. às vezes, descuramos um bocadinho… ‘já 
preparámos a proposta, vamos apresentá-la’… mais 
uma vez, o J.S. devia estar presente… às vezes em 
função da qualidade… ‘olha, isto é tão bom, que às 
vezes até pode ir sozinho’… e às vezes até vai por 
e-mail  

R.B. idealmente, voltaríamos a reunir toda a gente 
e vender aquilo da melhor forma possível, a ver 
se evitávamos fazer uma segunda hipótese… às 
vezes, quando as coisas são rejeitadas, ficamos com 
a sensação de que nos podíamos ter esforçado um 
bocadinho mais… 

R.B. Sim. Sim, lá está… até porque é impossível 
que seja o J.S. a lidar com tudo. É humanamente 
impossível. Nem sequer são características minhas, ou 
dele… os temas são tantos… e tu para apresentares, 
falares, pensares sobre uma coisa… opinares, o que 
for… tu precisas de ter um grau de imersão mínimo 
no trabalho, que… portanto, não interessa… ‘olha, 
não percebe nada disto… anda aqui junta-te e ajuda-
me aqui a pensar nisto’… 

R.B. É evolutiva… posso dizer que pode até ter que 
ver com a forma de trabalhar… poderá ter a ver 
também com o tipo de trabalhos que temos… estamos 
a falar de variações com algum espaço temporal 
grande… é a própria evolução das coisas.  

R.B. Se conseguirmos que isso seja uma área 
de trabalho, e que nos dê alguns projetos… e se 
conseguirmos entender essa nova área, facilmente 
resolveremos… depois logo resolveremos a questão 
tecnológica. 

R.B. há alguma coisa de teletrabalho que me agrada 
imenso… esta coisa de termos de nos deslocar 
todos os dias de manhã, termos que nos levantar à 
mesma hora… aproveitando alguma flexibilidade 
que por vezes o J.S. dá, às vezes até podia tornar a 
coisa mais fluente. Mas… são assim uma espécie de 
preocupações e de ideias que tenho… não tenho assim 
nada muito… 

R.B. Não tendo o ateliê qualquer estrutura de contacto, 
é em ti que reside essa capacidade. És responsável por 
isso… ‘cinco trabalhos não correram bem, vamos ver 
porque é que eles não correram bem’… não fazemos 
esse exercício. Aliás, isso é impossível de fazer. No 
meio estes que não correram bem podem estar até 
algumas questões pessoais, de relações, de coisas… 
mas dificilmente isso surge assim como a razão 
porque aquilo correu bem ou correu mal. 

R.B. Há diferenças, mas… há diferenças porque, há 
partida, com um cliente com quem já trabalhas, há 
essa tal apresentação do ateliê e da forma de trabalhar 
que já não acontece. Se ele continua a trabalhar é 
porque isso está a correr bem e, portanto, de alguma 
forma, esse processo é mais acelerado. Mas, do outro 
lado, estar uma relação que não existe, então aí… para 
além de não ter sido assim muito comum… aquilo 
que eu dizia… mesmo trabalhos novos, vêm sempre 
de alguma link, ou alguma relação… essa situação 
em abstrato não é uma situação em abstrato. Não é 
difícil que aconteça, mas… quando acontece, nós 
redobramos a atenção e pomos as tropas todas nos 
sítios certos…  

S.V. Exatamente. E isso é… é bom. (risos) É bom 
sentir isso. Conseguimos… Seguimos o que realmente 
queríamos e o cliente está satisfeito… Era o ideal, que 
fosse sempre assim… (risos) 
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A.M. Ainda ontem à noite estava às 11 da noite a 
trabalhar com a A.S., que é a mais nova da equipa, e um 
colaboradora externa, que está a colaborar connosco aí 
num projeto 

A.M. continua a haver muito entusiasmo… e há 
momentos de confrontação que eu acho que, na maior 
parte das vezes, nascem mais do exterior do que 
propriamente do interior. Nascem de contextos de stress, 
de dificuldade… mas genericamente… 

A.M. Eu descrevo-o… eu acho que, pelo menos, 
genericamente, com o contacto que vou tendo com a 
equipa, no dia a dia… eu acho que genericamente as 
pessoas gostam de trabalhar no Ateliê de Coimbra 
e… há questões que não me agradam e que eu quero 
corrigir. Uma, em particular, que me incomoda já 
há algum tempo, mas que… se calhar, por falta de 
uma ideia clara… mais isso, do que propriamente 
por falta de tempo. Mais por falta da melhor forma 
de resolver… é um bocado a dinâmica de grupo. Isto 
é: eu acho que as pessoas trabalham bem, há um bom 
clima, genericamente falando… há uma informalidade 
que facilita os processos colaborativos mas, na prática, 
há pouco trabalho de dinâmica de grupo que eu 
gostava que houvesse mais, isto é, de reflexão conjunta, 
seja em torno de projetos concretos de design seja, 
inclusivamente, de questões mais estratégicas, macro, da 
empresa. São poucos os momentos em que nos juntamos 
todos à volta da mesa e discutimos. Já fizemos isso, mas 
não funcionou também. Eu sou um bocado contra as 
reuniões formais. Nós fizemos isso a certa altura, de… 
convocar uma grande reunião de equipa semanal, onde 
ou se corriam os projetos todos que estavam em curso na 
empresa, ou em que se percorriam os principais… não 
funcionou bem. Para já, é um custo absurdo… e depois, 
invariavelmente, o que acontece é que as pessoas vão 
falando à vez… os outros estão ali a escrevinhar… e 
é um custo brutal. Depois, fazendo as contas… Essa 
questão… eu gostava de mudar essa dinâmica e eu ando 
a avaliar… lá está, as coisas que nós aprendemos com os 
estagiários: o Jonathan, quando cá esteve, falou-me de 
uma coisa que eu acho engraçada, tem pouco a ver com 
a nossa cultura portuguesa, mas pode ser interessante 
implementá-la… não diria numa base diária, e não diria 
exatamente na forma como eles a fazem na Dinamarca… 
Mas, por exemplo, ele disse-me que no ateliê onde 
ele estagiou antes de vir para o Ateliê de Coimbra, as 
pessoas almoçavam todas na empresa, em torno de uma 
mesa… entravam a trabalhar, e almoçavam em torno 
da mesa… mas ele próprio reconheceu que a coisa 
não funcionava muito bem, porque invariavelmente o 
almoço era também de discussão sobre trabalho. E ele 
dizia que uma das coisas que lhe agradava, de trabalhar 

aqui na empresa, embora ele também dissesse que 
também sentia falta de uma maior dinâmica de grupo, 
mas por outro lado dizia que lhe agradava aquela pausa 
para o almoço em que saía… se calhar nós temos 
a vantagem em que pomos o pé cá fora e está sol, e 
temos um jardim à frente… ele lá, também não teria 
isso. Mas essa ideia… eventualmente, um almoço uma 
vez por semana, em que o assunto não é trabalho e é 
um momento de… agora, isso tem que ser natural. Eu 
também não quero que as pessoas almocem… (risos)… 

‘vamos fazer aqui um almoço informal obrigatório da 
empresa… isso não funciona assim. Ou implementar 
algum mecanismo de reuniões… há aqui algumas 
questões a afinar, e essa se calhar é daquelas que mais 
me… 

A.B. Eu tinha tido duas experiências de trabalho… Uma 
a dar aulas… Pronto, que é uma coisa diferente… e 
outra nessa empresa, em que, de facto, havia muito 
trabalho que ia para a saco roto, que não era produzido, 
que não era comprado, que não era pago. E, no Ateliê 
de Coimbra, isso não acontecia. Ainda por cima, isso 
acontecia com uma equipa dinâmica, divertida, com 
whit… Felicidade completa… Lembro-me muito bem 
desse entusiasmo, de chegarem as 18h30 e eu ficava até 
às 20:30… e muitas vezes, não era por necessidade… 

A.B. tem muitos livros, está num sítio bonito, solarengo, 
bem iluminado, é muito open space… é e não é, 
ouvimo-nos todos, sentimos a presença uns dos outros, 
mas não estamos em cima uns dos outros, há espaço 
também para alguma reserva quando é necessária, para 
trabalhos sujos quando são necessários… Sujos no 
sentido de causar sujidade… plasticamente. Gosto muito 
do espaço do Ateliê de Coimbra. Foi uma coisa muito 
acarinhada… É um espaço qualificado, acho eu. Foram 
arquitetos que o projetaram… 

A.B. Há um espaço de café onde muitas pessoas se 
cruzam de manhã, fazem o seu café ou bebem água. Há 
um pote de biscoitos ou de bolachas onde as pessoas 
também vão fazer uma pausa… (risos)… 

A.B. É… porque também é importante essa ideia de 
espírito de ateliê, de espaço, de partilha, de saber o que é 
que… há muita coisa que também chega por telefone… 

A.B. Sim. De resto, assim alterações que eu fizesse… 
Gostaria que houvesse mais música. No início do 
Ateliê de Coimbra, havia mais música… mais presente. 
Tínhamos uma aparelhagem, e havia… As pessoas iam 
trazendo cds e a música era ouvida pelo ateliê todo. A 
partir de dada altura cada um começou… os gostos 
musicais começaram a ser tão dispersos, tão dispersos, 

Ambiente no Ateliê
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não… tão diferentes… que cada um começou a trazer a 
sua música os seus phones… 

A.B. às vezes já sinto que há um ar de call center e acho 
isso mau. Até porque lá está… acho que é um bocadinho 
antiespírito de ateliê, mas lá está… às vezes é a única 
maneira de temos… de te isolares, te concentrares, 
bloqueares a tua desatenção 

A.B. E isso vai acontecendo… volta e meia, o A.M. e 
o J.B. põem música… mas obviamente não é o mesmo 
som de uma aparelhagem… Acho que é a única coisa 
que eu diga assim ‘Eh pá, tenho saudades… das 
reuniões e da música’ (risos)… 

A.S. Se alguém puser música é ele ou o A.M. Quase 
ninguém mais põe música… 

A.S. Sim, até porque ele está a ver o que eu estou a fazer, 
eu estou a ver o que ele está a fazer e com a malta do 
lado de lá nem tanto… Às vezes… 

A.S. Sim… e isso é esquisito, porque estamos ali tão 
perto… não é? Mas a verdade é que eu não tenho grande 
contacto com a ala de lá (risos)… 

A.S. Epá… Irrita-me estar a dizer que é muito bom e tal. 
Mas a verdade é que é… 

A.S. Deixa-me ouvir-me a pensar… 

A.S. É bom porque as pessoas são porreiras, não 
há stresses, na maior parte das vezes… claro que há 
momentos de tensão, mas está tudo à vontade ali. Eu 
penso que… ir trabalhar a pensar ‘ah, tenho que estar 
ali, tenho que me sentar na minha cadeira, fazer as 
coisinhas, sair à hora, etc…’… não. Eu estou ali como se 
estivesse com os meus amigos… não é assim tão linear, 
mas… a minha atitude é essa, estou à vontade. 

A.S. Sim, fumar o cigarrinho… (risos). 

D.S. Acho. Acho… acho mesmo. 

D.S. eu tive o OK sempre dele, o A.M. em frente à mesa 
da C.A., quando recebemos a revista, diz: ‘oh, Daniel, 
não me leves a mal, mas este é capaz de ser o melhor 
número desta revista até hoje’. Mesmo em frente ao J.B., 
num tom de brincadeira e tudo. Portanto, a relação que 
eu tenho com o J.B. é completamente diferente. Eu acho 
é que ando sempre numa de tentar fazer coisas… eu 
quero ser cada vez melhor e esse é o meu objetivo. Não 
passo por cima de ninguém e, se fores a reparar, não 
tenho problema nenhum em levantar-me num dia em 

que esteja aflito para ir ajudar os meus colegas. E faço-o 
de livre e espontânea vontade.  

D.S. Não… não… eu estava à espera de encontrar 
assim… conheces a Joana MONTEIRO? Conheces 
a dinâmica dela, de trabalho? Eu, nunca trabalhei 
com ela, mas tenho uma ideia… eu estava à espera 
de encontrar aquilo… de brainstormings coletivos… 
pronto, em que a gente ia trabalhando e as coisas se 
iam desenvolvendo… 

D.S. Em grupo… havia assim… isso não acontece. 
Se calhar foi a única coisa que eu estava à espera que 
acontecesse e não… muitas das vezes, dá-me ideia… 
não estou a dizer que seja isto, mas há quase como 
um ligeiro egoísmo perante as pessoas, perante os 
colegas… ninguém sabe o que é que os outros andam a 
desenvolver… eu acho que há pessoas que até têm medo 
de ajudar… e eu… era a única coisa que eu estava à 
espera de encontrar…  

D.S. É assim… o ambiente num gabinete, ou de um 
casal que já está casado há trinta anos, ou de um 
bar… isso tem que ser criado pelas pessoas. Quando 
eu estou dentro do ateliê, eu tento… aquilo é como 
se fosse uma segunda casa, não é…? Tento que seja o 
melhor possível… Eu, atualmente, gosto do ambiente. 
Gostava mais e é incomparável quando o André Ferrão 
trabalhava cá. Acho que é uma pessoa impecável… 
mas eu acho que o ateliê está, em termos de ambiente, 
gosto. Sinto-me bem. Brinco, falo, canto… não 
tenho… tenho liberdade para tudo. Nunca ninguém 
me chamou à atenção de nada… os próprios patrões 
entram em determinadas brincadeiras. Quer dizer, nem 
sempre eles estão para aí virados, mas quando estão é 
super tranquilo. Acho que não há nada… agora, acho 
que há problemas. Acho que todos os gabinetes têm 
problemas… há injustiças mas, quero dizer… em termos 
de ambiente, se conseguires separar essas coisas, é 
fantástico… há um grupo… há um pequeno grupo, não 
sei se sabes… há um pequeno grupo que vai jantar com 
alguma regularidade, vai lanchar sempre que possível, 
há trocas de mails, de galhofa… acredito, e sei, que nem 
toda a gente tem esta opinião, porque já me disseram 
que o gabinete é uma merda. Eu não acho. Não acho 
mesmo. Acho é que cada um faz a cama onde se deita. 

D.S. Num casal é a mesma coisa. Se tu andas mal 
com a tua mulher, o ambiente familiar é uma merda… 
mas se respeitares a tua mulher, e ela te respeitar a 
ti, as coisas funcionam bem… e o ambiente de ateliê 
é a mesma coisa. Trabalhei noutros sítios… por 
exemplo, o VERISSIMO… é brincalhão e não sei 
quê… mas passávamos dias inteiros, nem uma palavra 
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nem música… zunga, zunga, sempre a trabalhar, e 
aquilo era sempre a despachar… acho que isso não 
é, propriamente… como eu sou um bocado palhaço, 
os sítios onde passo acabo sempre por contaminar ou 
contagiar o resto do ambiente. 

D.S. Mas o ambiente do gabinete tem muito que ver 
com o estado de espírito. Tu é que o fazes.  

D.S. Como eu te disse, eu estive num gabinete onde 
nem sequer havia livros… não havia livros e não havia 
janelas. É preciso ver… eu trabalhava na cave, não via 
a luz do dia, nem rede tinha, de telemóvel… aqui, para 
além de termos todas as revistas e mais algumas, livros, 
tempo para ver isso tudo… 

D.S. Tem a parte chata, que é… ficas aí à noite… eu 
não gosto de ficar aí à noite, porque o gabinete é enorme. 
Sozinho… incomoda-me um bocado. 

D.S. Eu posso não ganhar aquilo que ache que deva 
ganhar, mas se somar todas estas coisas e tendo em 
conta que ‘hoje estou mais cansado, chego às 10’, 
ninguém me diz nada… isso é tudo muito bom. 

D.S. a Fernanda, do MACHADO DE CASTRO, mas eu 
tenho uma relação muito boa com ela. Há pessoas, 
ou fornecedores, em que acham estranho, às vezes… 
entram e a malta está ali toda de headphones… dá 
ideia que ninguém fala com ninguém. A realidade é 
que, quando eu vim para cá, era mesmo assim. Estava 
tudo de phones e ninguém falava para ninguém. 
Quando eu entrei no Ateliê de Coimbra… mas nunca 
ninguém… o FERNANDO, às vezes manda uma boca 
ou outra… mas nunca localmente… às vezes numa 
situação mais privada, ou quando vamos sair à noite 
beber uns copos ou não sei quê… ou estamos numa 
montagem e ele faz um comentário… mas nunca 
ninguém comentou… 

J.B. Para já, era… o tipo de dedicação era 
completamente… não era maior, mas era completamente 
diferente, era uma coisa… eu lembro-me de uma coisa 
que era normal era estarmos todos os dias no ateliê 
até às oito da noite, jantarmos e voltar… quer dizer, 
viviamos alí… o A.M. era solteiro… a S.V. também… 
eu tinha família, mas também… parava pouco em casa… 
aliás depois acabei por me divorciar… dois anos depois 
de criar o Ateliê de Coimbra, divorciei-me… porque 
aquilo era uma coisa full time… passávamos ali noites 
inteiras… 

J.B. Não, esse não o caminho, claramente… Isso não 
podia durar muitos anos… agora… era apaixonante. É 

um período interessante… mas não podia ser sempre 
assim. 

J.S. A S.V. também já tem a coisa mais ou menos 
engatilhada… o café, ou isto ou aquilo, ou a bolachinha, 
também… as pessoas são simpáticas… quer dizer, são 
sisudas ali, no seu trabalho, mas não há ali… são afáveis. 
Acho que as pessoas se sentem bem. E, portanto, eu 
diria… quer dizer, eu também não pergunto. ‘então? 
Sentiste-te bem?! Gostaste?’ Nada, percebes… 

J.S. Mas era essencialmente um ateliê feito com duas 
miúdas, que já não estão cá, a LEVINA e a Marta… a 
Marta volta e meia aparece aí para trabalhar, geralmente 
à tarde e à noite… e era essencialmente… não tinha 
nenhuma expectativa de progresso, de fazer um ateliê 
assimou assado…  

J.S. Claro que há conflito… 

J.S. Este ateliê é um ateliê que tem rotinas muito fortes, 
muito duras, de serviço. De resto, eu privilegio também 
essa lógica de trabalho. 

L.A. Um bocadinho de estrutura é bom… mas já 
percebemos que aqui neste ateliê esse tipo de rotina é 
difícil de manter… a rotina da… todas as segundas-
feiras de manhã vamos fazer uma reunião… isso dura 
duas semanas… (risos)… à terceira, alguém já teve que 
fazer não sei o quê, ou está entalado porque não pode 
ir à reunião… não funciona. De certa forma, este lado 
mais híbrido da coisa, pelo menos permite que se torne 
um bocadinho mais… mais relaxado… mais criativos, 
também em termos do processo… o facto de não haver 
uma minuta ‘ah, primeiro tens que fazer isto. Depois 
isto, depois isto, depois isto’… permite que a meio do 
processo, quando falte uma coisa qualquer, não haja 
um computer says no… ‘isto agora não funciona, meu 
Deus! Faltei este passo, e agora?’… (risos)… portanto, 
conseguimos ser mais relaxados… 

L.A. Não posso dizer isso… não sei. Na realidade, não 
sei. Neste momento, não troco. Mas imagino também 
que seja uma coisa muito deste sítio… eu não tenho 
experiência noutro ateliê, mas imagino… Quando falas 
do Ateliê de Coimbra… eu imagino que seja outro 
processo. Ou que possa ser outro processo. E não digo 
que esse processo seja errado. Dou como certo também 
esse processo. Neste momento, com as coisas que eu 
conheço e com os constrangimentos deste ateliê… desta 
forma de trabalhar, destes clientes, deste patrão, destes 
colegas… de tudo isso, essa parece-me ser a melhor 
forma de resolver um determinado projeto, depressa e 
bem… o que é que isto queria dizer… 
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L.A. Eu não sei se… eu acho que não tinha nenhuma 
ideia feita. Quer dizer, tinha a ideia clássica do glamour 
do ateliê… que era tudo gente muito fixe, e que ‘vai 
ser fantástico’… ‘são todos superinteressantes e vamos 
andar aqui os dias todos a falar de livros, filmes, 
música… tudo gente super criativa’… também tem isso… 
infelizmente, agora já não tem tanto como tinha, por 
causa desta falta de tempo… isso também é a evolução 
da relação, também já não precisamos tanto de falar 
disso… não me senti defraudado em momento nenhum, 
digamos… também não achava que pudesse ser… nem 
melhor nem pior noutros sítios. Achava que fazia parte. 
Esta estrutura não me parece nem melhor, nem pior. 
Parece-me uma estrutura possível… 

L.A. Por sorte ou não, a coisa encaixou bem. Faz parte 
de mim… sinto-me bem aqui. 

L.A. Eu acho que é um ambiente descontraído, apesar 
de tudo. Digo ‘suor e lágrimas’, mas… para o bem e 
para o mal, acho que cada um vai gerindo esse suor e 
lágrimas das melhor maneira… e sem deixar que esse 
suor e lágrimas seja demasiado pesado para fazer um 
bom trabalho. Não te sentires tão deprimido com aquilo 
que estás a fazer que não consegues fazer. Somos todos 
capazes de dizer umas asneiradas, e mandar vir com o 
cliente, com o J.S. e com o trabalho, mas não passa disso. 
É uma espécie de exorcizar o demónio… e a seguir 
calamo-nos e vamos trabalhar… 

L.A. É. É um bocadinho one man show. Eu costumo 
dizer isso. É um bocadinho one man show. 

L.A. Sim, sim. É o tal lado negativo do design, que eu 
acho que… noutros contextos, com mais tempo, têm 
toda a vantagem as pessoas discutirem as coisas. Mas 
neste momento, neste ateliê, com estas pessoas, não faz 
sentido. Acaba por ser… não é perda de tempo, mas 
é um bocadinho contraproducente… as pessoas vão 
chegar lá… e se não chegarem… eventualmente vão 
chegar. Se não chegarem a meio, vão chegar no fim. Se 
não chegarem à primeira, vão chegar à segunda.  

L.A. Não, de todo. Não. Eu… eu mudei por pura 
coincidência. Eu estava onde está a R.M. agora. Estava 
naquela ilha… aquela ilha, de resto, já chegou a ter seis 
pessoas… portanto, completa. Na altura, éramos cinco. 
A R.M. estava ao meu lado, entre mim e o R.B… e eu 
mudei para sítio onde está a Carina agora. Estava a fazer 
uma revista e achámos que fazia sentido isolar-me… 
sendo que isto foi uma coisa discutida a dois. Eu, quando 
me perguntaram se estava interessado, pensei sobre 
isso, refleti… não foi imposto. Não foi ‘vá, vai para 
ali… portaste-te mal’… mas achámos que fazia sentido 

para aquela revista, que era a Agenda de Lisboa, que 
ia ter uma rotina mensal de ter pessoas à minha volta… 
fotógrafos, editores, pessoas a rever textos… pensámos 
que faria sentido eu estar um bocadinho mais isolado 
para proteger também o resto das pessoas. 

L.A. Exatamente. Ou seja, talvez aqui também entre 
aquele lado familiar da coisa. Não quero mal ao meu 
próximo, àquela pessoa que trabalha comigo todos os 
dias. Quero que aquela pessoa se saia bem e que a cara 
do ateliê se saia bem. 

L.A. Comentam que está toda a gente calada, muito 
concentrada, muito focada no trabalho. Não sei, mas 
acho que é a primeira impressão…  

L.A. De resto, acho que aquelas pessoas que acabam 
por nos dar valor pelos tais trabalhos de continuidade é 
uma coisa genuína e nos dão mesmo valor. Há ali uma 
relação mais pessoal, mais próxima. Não é aquela coisa 
fria de ‘eu pago-te para trabalhares para mim’… é a tal 
coisa de chegar a bom porto, em conjunto. E, portanto, 
também acaba por não haver estranheza nenhuma… 
acaba por ser normal, aquele espaço. Como nunca se 
sentem mal tratados ali… não têm nenhuma… 

R.M. Por exemplo, se eu tivesse este trabalho todo e 
as coisas não me estivessem a correr bem ou estivesse 
sempre a ter negas ou qualquer coisa, aí acho que já 
não tinha tanta adrenalina… sei lá, tenho chegado a 
casa e trabalhado até às tantas. Mas é uma adrenalina e 
pensas ‘ok, isto está a correr bem!’ e isso dá-te vontade 
de continuar e insistir. 

R.M. A primeira vez que eu entrei no ateliê foi para 
a entrevista, portanto estava histérica! (risos) Tipo… 

‘uau’… sim, isso foi o histerismo… foi tudo super rápido.  

R.M. Sim, é com ele com quem acabo por trabalhar 
mais. Não que não peça ajuda a outras pessoas, ou por 
opinião ou mesmo problemas técnicos… o L.A., por 
exemplo, está lá sempre. Mas… em termos de trabalho, 
de desenvolvimento… e mesmo discussão de ideias, é 
com o R.B. que acontece mais. Isso não me incomoda 
de todo porque eu admiro-o mesmo… e acho que 
sinto ali um segundo professor. OK, o J.S. se calhar 
é o primeiro, porque é o J.S. e está ali… também é 
um professor do R.B., entre aspas, e o R.B. é o meu 
segundo professor. 

R.M. Ai, então não?! Acho que aprendes muito mais 
assim do que de outra forma qualquer. Sem dúvida. 
Acho que… não estou a desvalorizar o facto de estudares, 
não é isso. São coisas completamente diferentes. Só que 
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isto é real… é aquilo que tu realmente vais fazer. Não 
significa que não possas complementar com, sei lá… 
fazer um mestrado ou, voltar a estudar e continuares a 
fazer a mesma coisa, continuares a trabalhar… não é 
isso… uma coisa não substitui a outra, mas eu valorizo 
muito isto. 

R.M. Aliás, na altura em que vim para cá, estava a 
pensar, o meu objetivo era… também porque seria 
apenas para um trabalho… era depois continuar, fazer 
um mestrado. Quando vi a hipótese de ficar achei 
que para mim era mais importante do que estar a 
desperdiçar essa oportunidade. Achei que poderia 
aprender e sem dúvida que estou a aprender. 

R.M. Então, não…? Quando a coisa corre bem, isso 
apaga-se. ‘ok, estou a aprender, estou a conseguir, estou 
a atingir determinados níveis’… agora, quando há um 
trabalho que corre menos bem, e tu sentes que estás… 
que desiludes os outros e que te desiludes a ti… sentes 
que é demasiada pressão. 

R.M. Às vezes também, se fica mais alguém… ou 
mesmo quando estou sozinha, até se fica bem aqui. Mas, 
por exemplo… se sei que vou estar em casa sozinha, 
acabo por ficar aqui sozinha. Agora… se sei que tenho 
companhia em casa, e sei que estamos no mesmo ritmo 
de trabalho, é mútuo… portanto, não me chateia de 
forma alguma. Chateia-me porque o computador é 
um bocadinho mais lento… só por isso… mas ainda 
funciona bem, portanto… 

R.M. Sim… quando não está alguém para abrir a porta, 
tu também abres a porta. Quando não está ninguém 
para atender o telefone, também atendo o telefone. Se for 
preciso assinar as compras do Jumbo, também assino as 
compras do Jumbo… 

R.M. Aí não há grandes diferenças. Agora… falando 
em termos de… de horário, de teres que picar o ponto… 
entre teres meia hora para almoçar, ou uma hora fixa, 
das 13h00 às 14h00… há sítios onde isso existe e isso 
incomoda-me. Sei lá… incomoda-me porque eu nunca 
estive nesse registo… 

R.M. A elisabete, por exemplo, em termos de capas, 
pede muito a opinião ao R.B. E é normal. Porque é algo 
em que ele quase que se especializou. Todos temos um 
pouco essa noção. Não acho que isso seja mau. É bom 
para teres mais apoio… (risos)… 

R.M. No geral, eu acho que é bastante bom. No 
geral, damo-nos todos bem. Claro que… sei lá, 
quando estamos só raparigas, o ambiente é mais de 

gaijice, claro… mas isso é sempre… (risos)… mas 
não é demasiado. Não é a mesma coisa de ires a um 
cabeleireiro de mulheres e as conversas são as da revista 
cor de rosa… e ainda bem que não. Mas isso já depende 
das pessoas… do caráter de cada uma de nós. Mas claro 
que estando…  

R.M. acho que nos damos todos… temos todos uma 
relação muito… às vezes tenho é pena de não termos 
muito mais para além do ateliê.  

R.M. A S.P. já sabe quando é que eu vou fazer 
determinados sons em músicas… sei lá, isso é giro. Ou 
quando resmungo por alguma coisa, sabem que a coisa 
já está a descambar, ou já estou a ficar chateada… e 
tu percebes isso também noutras pessoas. Já percebes 
quando é que que deves dizer alguma coisa ou não 
porque percebes pelo humor… 

R.M. Ahh…… era… já tínhamos falado de uma 
mesinha de chá e tudo… (risos) 

R.B. Há imensas vezes que tu tens essa perceção, de 
que… ‘isto dava um caminho para eu desenvolver mais 
linguagens, ou mais tempo, ou mais interesse, ou mais 
conhecimento’… mas aí também, quer dizer… estamos 
tão consumidos pelo trabalho no dia a dia… às vezes 
penso: ‘se eu não tivesse nada para fazer no dia a dia, 
era para aqui que eu me virava’… se calhar é bom ires 
fazendo esse exercício enquanto tens alguma coisa para 
fazer… isso é um bocadinho. 

R.B. As condições são, de alguma forma, confortáveis… 

R.B. Tudo. De espaço, de convivência, de tudo… de 
alguma forma, todas eles são um bocado dominadas por 
uma… que nem sequer é stress, é pressão. 

R.B. os constantes telefonemas, o constante… o 
permanente trabalho de e-mail… é difícil, tu… e aí 
também cada um é como é… mas é fácil que as pessoas 
também se fechem sobre si mesmas ali porque… epá, 
o trabalho de secretária é tão chato que domina um 
bocadinho essa envolvência que acaba por apagar um 
bocadinho essas condições boas que nós temos ali. 

R.B. Porque há momentos em que podíamos estar 
todos em salas separadas que ninguém dava por isso. 
Porque… e aqui também… lá está… alguém que, num 
determinado momento, esteja mais livre, então pode 
quebrar um bocado aquela… livre, e aqui livre não é 
sem trabalho… é que esteja um bocadinho menos preso 
a essas tarefas mais rotineiras… que vá quebrando isso. 
O próprio J.S., quando entra na sala, quebra um bocado 
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essa rotina. E portanto… o ambiente é um bocadinho 
esse. 

R.B. Sim, claramente… 

R.B. Sim, porque esse é o tipo de trabalho que as 
pessoas têm hoje em dia. É um trabalho que te domina 
um bocadinho, que te prende ali à cadeira, e que 
de alguma forma prende a tua atenção… prende a 
tua… podíamos dizer ‘ah, estamos aqui num sítio 
simpático, e estamos todos aqui numa sala e estamos 
à vontade e escolhemos a música que queremos’… 
pois, mas o telefonema constante prende-nos imenso. 
Estamos mais… condicionados por essa variável que é 
inolvidável. 

R.B. Sim… acho que é onde tu, eventualmente, farás 
melhor trabalho e também é uma forma de reservares o 
tempo que estás em casa para outras coisas. Senão, às 
tantas… uma coisa é acompanhares em casa outra coisa 
é estares a trabalhar em casa. 

S.V. Tal como todos nós, temos dias, não é? E há 
momentos na nossa vida que estamos um bocadinho 
mais comunicativos e outros não tanto, outros temos 
mais vontade de fazer um determinado tipo de 
trabalho… 

S.V. é claro que há sempre uma ou outra história para 
contar ao longo de 8 anos, (risos)… Do tipo… olharem e 
dizerem ‘aquele ateliê é de gente louca’… (risos)… mas 
porque teve a ver com uma situação pontual… às vezes… 
claro que as pessoas sabem que o processo de criação 
demora mais… às vezes mais tempo do que nós próprios 
desejaríamos… e falhamos com prazos… 

S.V. É calmo… 

S.V. É, é calmo… pelo menos sinto isso… Tenho 
momentos de muito stress, todos temos… Mas acho 
que se consegue ter esse… as pessoas estão a trabalhar 
concentradas e não é preciso entrarem… Houve tempos 
em que não era assim, mas atualmente penso que sim. 

S.V. Era muito intenso. Era duro… era duro. Houve 
aqui a tal fase, da forma como o ateliê estava… está tão 
diferente… No fundo, estar a ir buscar… há uns 4 anos 
atrás… Pronto, sinto que se mudou… Que não vamos 
voltar… 

S.V. Sim, também…Porque aí depois há um 
afastamento… se resultar é uma solução tipo paginação 
pura e dura, que é aquilo que têm que cumprir… 
 

A.B. Condiciona… Condiciona seguramente, mas acho 
que de uma forma boa… 

A.B. Sim… ‘este trabalho é claramente para fulano 
tal, que resolve isso com facilidade’… sim, sim… ele 
conhece a equipa. O A.M. por exemplo também tem 
essa… muitas vezes é o A.M. que faz esse trabalho, 
muitas vezes é o J.B., muitas vezes conversam… Mas o 
J.B. tem essa… diria que tem essa noção, da equipa que 
tem. 

A.B. Eles… o J.B. e o A.M.? (…) Que resolva. Bem… 
(risos)… rápido… ou pelo menos de forma não 
demorada… acima de tudo que resolva bem… que 
aproveite as oportunidades de trabalho para mostrar 
bom trabalho do Ateliê de Coimbra… Lá está… eu, 
como os outros, tenho os meus nichos… em que tenho 
sido mais bem sucedida… 

A.B. Os meus nichos seriam, capas de livros… 
essencialmente capas de livros, e marcas, identidades… 
se eu tiver que dizer assim duas… são um bocadinho 
assim aquelas que eu normalmente acerto… 

A.B. Não é bem ‘de conforto’… eu sofro como o 
caraças… (risos)… mas às vezes estou ali com uma 
coleção… às cabeçadas, para encontrar a saída daquilo… 
saída, o resultado. Quando a resposta ecoa, como o 
Vignelli. Mas pronto, aquilo que me dá mais gozo, e 
onde eu tenho tido melhores resultados. Portanto, não 
é uma questão de conforto, é aquilo que me tem dado 
mais gozo e mais resultados.  

A.B. Eu por exemplo… vou dar aulas agora, e estou a 
ficar com a sensação que… não me admirava nada de 
começar a dar aulas, e fazer doutoramento… ia começar-
me a correr mal o design… estou cheia de medo que isso 
me aconteça. Precisamente porque são registos mentais 
diferentes, e a certa altura tenho medo de não conseguir 
segurar as agulhas… 

A.B. E é tramado, porque o papel criativo… Por 
exemplo, no meu caso pessoal, alguns dos meus 
melhores trabalhos, das minhas melhores respostas 
em termos de design, resultaram de perguntas 
completamente inocentes, a raiar o naif, quase. E no 
entanto, funcionou muito bem. Como projeto… tudo 
aquilo está muito bem estruturado, muito bem assente, 
encaixa perfeitamente. Não só a ideia, como a resposta 
e como o resultado. E é bestial quando consegues 
fazer um projeto assim. Aquilo encaixa tudo… é 
bestial… E tu pensas, mas isto veio de uma pergunta 
tão… quase constrangedor… ‘Então e se fosse assim? 
E por que é que as letras não podem ser pessoas’? Mas 

Contributo dos designers
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resulta… E eu acho que essa inocência, que muitas 
vezes gera trabalhos excecionais ou muito bons… e eu 
acho que acontece com toda gente, muitas vezes não 
assumidamente, vai-se perdendo à medida que vais 
sabendo mais. O design tem muito de criança, tem 
muito de lúdico… muito de questionário de brincar. 
Somos uma espécie de tradutores visuais das coisas… 
e esse trabalho de tradução acho que tem muito de 
brincar, de questionar coisas básicas como fazíamos 
na infância. ‘Porque é que é assim? Porque é que 
eu não posso pôr as mãos todas dentro da mousse’? 
Fazer perguntas… e ter essa muito essa frescura… 
de tudo aquilo que foi posto, ou autoimposto, não te 
soterre… e que não sejas capaz de fazer nada. Para 
nós, saírem daqui flores não se pode pôr demasiado. E 
à medida que vamos pondo mais conhecimento, que 
é necessário… isto é um assunto que ando a pensar e 
que não tenho ainda grandes respostas, mas tenho a 
sensação que há de facto há aqui qualquer coisa. Quer 
dizer, e facto, quanto mais sabemos, mais receio temos 
de fazer má figura. E portanto… é a mesma direção, 
mas são sentidos opostos. E criativamente podem 
causar inibições, problemas… Uma criança inibida é do 
pior que há, não é? Porque fica atrofiada… e acho que é 
preciso… deve ser difícil gerir esse conflito. 

A.B. Numas coisas, completamente. Sim. Há coisas 
em que isso é mais óbvio. Quando o trabalho tem 
ilustração, por exemplo. A ilustração tem uma autoria. 
No meu caso… eu sou capaz de ser das pessoas que 
mais ilustração faz ali… e já há assim uma meia dúzia… 
uma mão cheia de trabalhos em que a ilustração tem 
um papel muito vincado. Quer dizer, é inegável… mas 
mesmo nos outros… Eu acho que é o lado… o tal lado 
lúdico que eu falava há pouco, que eu acho que os meu 
trabalhos têm… Não sei bem. 

A.B. É. É. Ou, pelo menos, o estilo de lúdico que eu 
reconheço nas minhas coisas. Se calhar o J.B. também 
tem um certo brincar, mas com referências talvez 
mais… da História do Design. As minhas talvez sejam 
mais… não queria dizer inocente, mas está-me a faltar a 
palavra. Uma brincadeira, em que aquilo resulta. É uma 
brincadeira, ponto. Em que faz sentido. ‘Estou a fazer 
um trabalho, não vou brincar com assuntos sérios’… 
O projeto tem que poder brincar também. Mas esse 
lado… essa brincadeira, sem tantas referências. Uma 
brincadeira, ponto. Acho que isso se nota um bocadinho, 
também, em alguns trabalhos meus. 

A.B. Sinto… Sinto… Quando é possível. Quando há 
projetos em que elas são aplicáveis… sim, sinto. E que 
há esse conhecimento, quer do A.M., quer do J.B. Por 
exemplo, aconteceu há pouco, a capa que fizemos para 

a Revista 2, do PUBLICO… Em que tínhamos dois dias, 
na teoria… na prática foi uma tarde, pouco mais, para 
fazer… e o J.B. disse: ‘Epá, isto é uma coisa para a Ana 
A.B. fazer. Não estou a ver mais ninguém’… A resposta 
que ele tinha pensado e que eu também tinha pensado… 
foi uma coisa muito engraçada… o J.B. telefonou-me 
e disse ‘epá, faz todo o sentido ser uma coisa feito com 
colagem’. E eu: ‘Epá, eu tinha pensado exatamente o 
mesmo. Tinha mesmo… por uma questão… não foi 
nada conceptualmente técnico’. Depois veio tudo a 
encaixar. Mas a razão primeira foi não termos tempo 
para outra coisa. Portanto, o tempo que temos e o meio 
que é… ‘epá, é colagem… fazer uma coisa engraçada, 
rápida e que resulte da própria rapidez’… E depois 
fez todo o sentido porque eram recortes de jornais, 
utilizados numa ilustração para uma revista de um 
jornal… e mais sentido ainda veio a fazer… foi uma 
coisa, um processo muito engraçado porque nasceu de 
uma reposta puramente formal… e ao meio e ao tempo 
que tínhamos disponíveis… mas depois o próprio 
tema… a peça da capa, veio a ser completamente na 
mouche… que eram ‘Raptos na cidade de Caracas, 
na Venezuela’… e eu peguei muito naquela ideia da 
carta de resgate… e criei uma imagem um bocado 
com base naquilo, na peça que eles mandaram para 
eu ler… ‘faz sentido’… peguei numas peças do texto e 
criei uma coisa assim meio desconstruída… também 
com algumas referências da malta que fazia colagens… 
dos DADA… Mas foi muito engraçado, porque na ideia 
que eu tinha pensado… no desespero, numa semana 
terrível de trabalho… prazos curtos, os meus filhos 
estavam doentes… ‘Epá, uma capa para o PUBLICO, o 
que é que eu vou fazer’? ‘Colagem’. Tipo… tens meia 
hora para fazer um jantar para trinta pessoas e não 
sabes o que vais fazer… é arregaçar mangas e resolver 
de forma decente. E depois o J.B. telefonou-me num 
sábado ou num domingo à tarde a dizer: ‘Epá, estou a 
pensar, isto tem que ser com colagem’… e eu, ‘fogo’… 
Foi engraçado, porque pensámos os dois da mesma 
maneira. E acabou por resultar bem e ele na altura 
disse-me ‘eu já pensei nisto… tu consegues resolver 
isto… isto é claramente para ti’. Tal como já ouvi ele 
a dizer isto para o Daniel, para a R.M., para a Ana… 
Portanto tem a ver com as aptidões…  

A.B. Preservar, tirar partido… valorizá-las… Isto é uma 
coisa de dar e receber, quer dizer… cada vez que eu 
recebo um trabalho que posso dar uma boa resposta, por 
exemplo, com ilustração… estou a dar isso ao Ateliê de 
Coimbra, de alguma maneira, mas O Ateliê de Coimbra 
também me está a dar essa oportunidade a mim… Mas 
isto é que faz sentido, lá está… É a tal teia que está a 
funcionar. E se essa relação de interesses e benefícios… 
do deve e haver… para que depois resulte bem, no final, 
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para o Ateliê de Coimbra, para o cliente, para mim, para 
o J.B., para toda a gente… 

A.M. O que é que é essa empatia, como se descreve 
em pormenor é difícil… lá está, mais uma vez, é uma 
coisa um bocadinho… provavelmente, alguém com 
capacidade de análise disso conseguia parametrizá-
la e descrevê-la muito sucintamente… tem, desde 
logo, a ver com o respeito mútuo pela atividade dos 
dois, tem obviamente a ver com… quer o cliente 
perceber e valorizar o trabalho do designer, não só em 
termos de conceção gráfica mas também enquanto 
pensador estratégico, enquanto elemento… que não é 
aquele elemento que chega no final de um projeto e o 
embeleza… que faz parte… que participa numa fase de 
estratégia, de posicionamento… e vice-versa… 

A.M. Tem que ser alguém com uma paixão muito 
grande por aquilo que faz, obviamente… tem que gostar 
de fazer… aquele gozo de que eu falava há bocado… de 
fazer algo, de partir de um plano, de uma ideia, e de a 
executar e de a levar até ao fim, acho que isso é muito 
importante… 

A.M. eu acho que essa é que é a grande função do 
designer, que é… a capacidade de executar projetos 
num contexto de condicionantes… eu acho que isso 
é que define o trabalho de um designer, no essencial. 
Quer dizer… se, por absurdo, os designers não tivessem 
limitações programáticas, de orçamento, de prazos… 
não seria design. Design… fazer Projeto… é exatamente 
isso, é resolver problemas… e resolver problemas num 
contexto de condicionantes. 

A.M. é curioso ver que os… isto seguramente é 
válido para os milhares de designers com quem eu 
já trabalhei… não havendo essas restrições, eles 
sentem essa necessidade de as criar. Criam restrições 
autoimpostas… porque eu acho que isso faz parte do 
projeto… porque senão provavelmente cai no domínio 
da criação artística… 

A.M. a minha relação com os designers… primeiro, eu 
quero que os designers estejam… lá está, mais uma vez 
é permitir que eles realizem da melhor forma possível 
o seu potencial… e, portanto, isso passa por filtrar uma 
grande dose de trabalho desnecessário… 

A.M. Muitas vezes, quando há uma organização que tem 
uma necessidade de design e de comunicação, há um 
problema real a considerar. Mas há uma outra dimensão 
que é… essa empresa, essa organização, tem uma 
cultura, tem uma personalidade. E, portanto, a solução 
de design tem não só que responder a um problema 

concreto e real de comunicação, como tem… não tem 
que corresponder, mas tem que ter em consideração a 
expectativa do outro lado.  

A.M. Quando eu recebo um currículo, ou quando recebo 
uma manifestação de interesse para trabalhar no Ateliê 
de Coimbra e as pessoas colocam a questão em termos 
de ‘gosto muito de fazer e quero uma oportunidade 
para exprimir’… epá, provavelmente não entram no 
Ateliê de Coimbra. Quer dizer… O Ateliê de Coimbra 
não é uma cooperativa de artistas… é evidente que 
o Ateliê de Coimbra, aos designers que vêm trabalhar 
connosco, quer-lhes dar condições para se realizarem 
profissionalmente, mas não é de exprimirem o seu 
talento artístico. Não é essa a função do Ateliê de 
Coimbra. 

A.M. Acontece. Vão ter que ter um portefólio 
extraordinário e mais alguma coisa para superar essa 
primeira impressão. Quer dizer… eu acho que isto 
também tem a ver com a nossa autoestima. Se eu tiver 
uma carta dirigida a mim, a elogiar o meu trabalho, ou a 
dizerem-me que viram um trabalho específico… epá, eu 
sou humano e fico logo ‘epá’… alguém me me escreve a 
dizer ‘vi o teu trabalho tal, Y, gosto particularmente da 
forma como vocês fazem isto e aquilo’… essa questão 
é muito importante. Perceber que há uma real vontade 
e interesse do estagiário em trabalhar connosco. Outra 
questão que beneficia imenso e que me faz olhar logo 
com olhos positivos… é evidente que isto tudo depois 
tem que ser validado em termos do portefólio. Podem 
fazer estes passos todos e depois terem um portefólio ou 
umas competências…(risos)… outra questão é a maneira 
como formulam a candidatura. É evidente que, se 
calhar… eu dou sempre algum desconto. Com 21 anos 
ou 22 anos… ou 20 anos que seja, se calhar… penso em 
mim e não sei se tinha esta perceção tão clarividente na 
altura… e, portanto, também não sou muito exigente 
nisso, mas… por exemplo, candidaturas a estágios em 
que a pessoa diz ‘estou disposto a tudo, aguardo que 
vocês me deem uma oportunidade e me encaixem na 
vossa empresa’… epá… a priori não me desperta grande 
interesse. Quando eu tenho alguém que se candidata, 
que não só eu percebo que olhou para o nosso porfolio 
e se identifica com ele… e que em cima disso diz ‘epá, 
eu gosto particularmente de fazer isto… ou acho que 
tenho particulares competências nesta área… e percebo 
que é uma área em que vocês… das duas, uma: ou é 
uma área onde vocês já estão e eu poderia acrescentar… 
ou ainda não estão, e eu gostava de desenvolver isso 
convosco’… isso desperta-me interesse, porque é alguém 
que se está a pôr nos pés do outro. Que não está… e 
isso é válido também para as candidaturas de emprego. 
Quando eu tenho alguém que se limita a dizer ‘estou à 
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espera de uma oportunidade no mercado de trabalho’… 
quer dizer… as empresas não existem para resolver os 
problemas das pessoas… fazem-no, de forma indireta… 
as empresas é que contratam as pessoas para resolverem 
os seus problemas… (risos)… e portanto, alguém que 
queira ir trabalhar para uma empresa, ou ir estagiar para 
uma empresa, deveria fazer o exercício de pensar ‘epá, o 
que é que eu posso trazer de útil a eles’… e propor isso.  

A.M. importante que o designer tenha a noção… mas 
é um bocado como… isto não há aqui nada de novo. É 
um bocado como a impressão em offset. Eu não preciso 
que o designer saiba operar uma Heidelberg… para isso 
está lá o impressor. Mas o designer tem que perceber 
quais são as limitações ou as capacidades de uma 
Heidelberg, e aqui é um bocado a mesma coisa, mas 
com a tecnologia. 

A.M. Acho fundamental que os designers tenham uma 
curiosidade que vá muito para além da área restrita deles. 
Um designer que só se interesse por Tipografia, é mau 
sinal… tem que ter uma curiosidade sobre o mundo 
muito maior. 

A.M. Não é só e eu diria que é tão ou mais 
importante… é evidente que depende do tipo de área 
do design em que estamos a falar… quando estamos a 
falar num livro e o cliente encomenda um catálogo… 
é evidente que aí não há muita discussão a reter… 
mas quer dizer… uma das grandes mais-valias… ou 
um dos grandes pontos positivos do designer é a sua 
capacidade de análise estratégica, de pensamento 
estratégico… embora muitos designers não a queiram 
desenvolver por aí e vejam isto como uma atividade 
artística. Mas muitas vezes estes gabinetes têm 
uma componente de ajudar o cliente a pensar na 
necessidade que têm e a definir… e isso faz parte. O 
desenho da solução não é só escolher o tipo de letra e 
a cor. Tem essa componente aí… 

A.M. Não. Não… e nota-se. Eu, às vezes, tenho 
algumas dúvidas… tenho uma certa curiosidade 
quando ouço dizer designers que preferem trabalhar 
estritamente na área cultural… atenção, não estou 
a pôr palavras nas bocas de ninguém… mas tenho 
curiosidade genuína em perceber se é… ‘sim, senhora, 
é uma questão que tem a ver com a natureza do 
trabalho e dá-me prazer e um gozo que atividades 
comerciais, etc, não me dizem nada… e não me 
interessa’… acho que isso é perfeitamente legítimo, tal 
como provavelmente haverá designers que querem ir 
estritamente trabalhar para agências de publicidade e 
querem ir materiais de comunicação pura e dura…  

A.M. é uma questão de prática… ao fim de algum 
tempo… nós, no início, quando tínhamos processos 
muito complicados de registo e de controlo de tempos, 
eu acho que eles tinham razão… e percebi que, à 
medida que eu burocratizava o processo, a qualidade 
criativa baixava. Havia uma correlação absolutamente 
linear e evidente… é desafio de um gestor, por um 
lado, fazer entender aos criativos… aos criativos e 
aos outros colaboradores… porque essa queixa não é 
só dos criativos, é também dos outros profissionais… 
mas fazê-los, por um lado, perceber, porque é que 
estão a fazer aquilo, e da importância daquilo… até 
porque isso também muitas vezes obriga a que o 
gestor repense… ‘isto é mesmo crítico? 

A.M. aliás, isso também se vê com os designers mais 
novos, quando chegam aqui ao Ateliê de Coimbra. 
Muitas vezes, quando lhes é dado um projeto, não o 
desenvolvem até ao fim. Desenham uma ou duas coisas, 
três ou quatro alternativas, e chamam o diretor criativo 
ou um designer mais velho e ‘epá, o que é que tu achas’? 
Pensar dói… dói, e dói muito. Pensar e tomar decisões, 
dói… por outro lado, nessa questão de não apresentar 
várias alternativas, tem a ver com os caminhos que isso 
abre. É que é muito fácil… é evidente que todas estas 
regras não são dogmáticas, e existem exceções… e não 
quer dizer que, pontualmente, não o tenhamos já feito. 
Depende também um bocadinho do interlocutor. 

A.B. Em relação, por exemplo, à A.S., que acabou 
o curso há um ano, tirou já Design e Multimédia, é 
evidente que ela faz Processing, sabe programar, eu não 
sei… Isso para mim é chinês… Às vezes, posso é não 
estar tão informada no sentido de que aquilo pode ter 
uma resposta que eu não tenho. Eu não preciso saber 
cada Processing, mas preciso perceber o que é que 
aquilo pode fazer todo o sentido numa resposta que eu 
esteja a dar num projeto… 

A.B. ‘Que chato’… Esta glorificação do desenrasque 
nacional… que tem o seu lado, que não digo que seja 
válido… epá, mas vamos com calma. Tornar isto o 
nosso melhor… (risos)… ponto de referência e cartão de 
visita… não me parece nada bem. O desenrasque é para 
quem não se aviou bem em terra. epá, se calhar é bom 
quando é preciso, mas fazer disso estilo de vida não me 
parece grande ideia. 

A.B. No computador até foi muito difícil, porque 
aquilo… Duas pizzas ovais e aquilo ficava muito 
mais coração e muito menos nenúfar e eu não queria 
o setente trinta nem o cinquenta cinquenta e foi o 
Jonatan que o… Lá está, que era calígrafo, naquelas 
habilidades de calígrafo que depois, no computador, 
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ajudou-me a fazer isso. Eu não conseguia, que dizer, 
faltou aquela última coisa que foi ele que acrescentou. 

A.S. acho que o Daniel é quem arrisca mais, às vezes, 
as coisas. E há coisas que o Daniel faz que o J.B. nunca 
faria, e no entanto seguem com o nome do Ateliê de 
Coimbra porque estão bem feitas, efetivamente. 

A.S. Eu… eu não arrisco muito. Eu vou um bocado… se 
o Daniel me diz… ‘ele não vai querer o alinhamento à 
direita’…  

A.S. Sim, é o Daniel (risos) …que me vai dando as 
achegas. ‘O J.B. não te vai deixar utilizar o alinhamento 
à direita’, embora se calhar até fizesse sentido… Eu olho, 
faço, ponho para a esquerda (risos)… se calhar se for o 
Daniel já não faz isso (risos)… já põe à direita, fala com 
o J.B. e normalmente as coisas passam.  

A.S. Não foi a mim, foi ao Ateliê de Coimbra. Percebes? 
E eu vi aquilo em casa e… pensei ‘tou feita ao bife… o 
que é isto?’ Sabes, é que era muito parecido… e quando 
cheguei estava cheia de medo, cheia de medo de falar 
com o A.M., porque… 

A.S. Hmmm… (sorri)… (Pausa larga, sem resposta) 

A.S. [] Mas também disse que não arriscava muito… 
(risos)… Eu acho que… eu não tenho propriamente 
cunho nenhum. Já fiz coisas tão diferentes… que não 
têm nada a ver umas com as outras.  

A.S. Sim… as coisas são de campos muito diferentes. A 
mim assusta-me a ideia de cunho pessoal… cada coisa 
é um coisa e eu acho que não deixo a minha marca 
pessoal em nenhum trabalho. Deixo aquilo que devo 
deixar. Como é que eu hei de dizer…? O resultado é 
aquilo que tem que ser… não deixo uma marca minha. 
Às vezes nem sequer é aquilo que eu quero que seja ou 
nem sequer é aquilo com que eu concorde. Ainda agora 
fiz uma identidade e… para mim aquilo era a preto e 
branco. Pronto. Mas eles quiseram roxo e rosa choque, 
uma coisa que… para mim, naquilo que eu tinha 
concebido, o projeto, não fazia sentido nenhum. Mas 
eles preferiram assim e realmente uma pessoa está… até 
ficou melhor… mas na minha cabeça não era aquilo. Eu 
abdiquei daquilo que é da minha ideia e… é ceder. 

A.S. Eu acho que eu tenho uma competência que 
nem sempre é utilizada que é a programação e a área 
multimédia. Não é aproveitada porque nem sempre 
surge oportunidades para isso… ainda agora para a 
identidade do Jazz que o J.B. está a fazer, eu fiz um 
programa para gerar as identidades e… ou seja, fiz 

aquilo que eu sabia fazer, as minhas competências. Isso 
é muito raro haver, é muito raro usar o Processing em 
alguma coisa. Às vezes acontece, quando podemos 
aproveitar… mas realmente, nem sempre os projetos 
deixam… 

A.S. Não. Eu acho que há… os projetos é que não 
chegam e não pedem isso. E nós não vale a pena 
estarmos a… a programar e a fazer isto e aquilo para… 

A.S. … a impingir, sim. Não tem lógica, é só porque 
sim… 

A.S. Esperam… esperam que… eu saiba fazer as coisas 
por mim, que seja independente. E que eu não tenha 
que andar atrás deles para fazer as coisas. E ainda bem 
que isso não acontece. Esperam que eu seja capaz de 
descalçar as botas que calço… (risos) que seja capaz de… 
sei lá. De fazer aquilo a que me proponho. 

A.S. No tempo em que propões? Opá… sim. 

A.S. Não… 

A.S. Não sei… não é. Não digo meu… uma coisa minha, 
não. Talvez se calhar um dia mais tarde, juntar-me com 
pessoas com que me identifico, fazer uma coisa… mas 
não eu como líder. 

A.S. Sozinha não, nunca. Acho que não. Precisamos de 
muitas cabeças e muitas coisas… 

A.S. Alterei, fiz outra coisa… pronto, ele aceitou. Mas 
normalmente dá-me liberdade…  

D.S. Antigamente, trabalhava… e é uma coisa que eu 
tenho falado em relação aos meus colegas com… que 
não estão no Ateliê de Coimbra, mas que me fazem 
questões sobre o Ateliê de Coimbra. Eu, ao início… já 
trabalhei… se calhar sou das pessoas que já trabalhei 
em mais sítios para além do Ateliê de Coimbra, dos 
elementos todos do Ateliê de Coimbra, e há sempre 
aquela tendência de… tu vais para um gabinete, e os 
primeiros trabalhos tentas agradar… não é agradar, mas 
seguir a linguagem que o gabinete já tem. Todos os 
gabinetes têm já uma identidade, uns são mais visíveis 
do que outros, e para mim não foi exceção quando vim 
para aqui, apesar de ter outros gostos e gostar de ir 
por outros caminhos, sentia necessidade ao início de 
trabalhar, tipo… ‘pronto, eu sei que isto vai funcionar, 
sei que está de acordo com o gabinete’, e… e era mais 
em torno disso. Trabalhar para o J.B., nesse sentido, 
era… eu ia fazer sempre as coisas com base no perfil do 
gabinete. Ao longo dos anos, com a confiança que fui 
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ganhando com ele, fui arriscando cada vez mais, até ao 
ponto de, muitas vezes, já não faço como as coisas são 
feitas no Ateliê de Coimbra. Já vou pelo meu caminho. 

D.S. Lembro-me de fazer a primeira identidade, em que 
obtive um elogio da parte do cliente, em que o A.M. fez 
questão de divulgar para toda a gente, e depois o meu 
segundo projeto de identidade, em que eu fiz aquilo que 
achava que devia… 

D.S. muitas vezes não o faço no Ateliê de Coimbra, 
faço-o em casa. Já houve situações, como estou em 
freelancer, que eu tenho montes de fontes que O Ateliê 
de Coimbra não tem, algumas legais e outras não… mas 
mesmo as que estão legais e que eu comprei em meu 
nome, utilizo-as no Ateliê de Coimbra. Trago-as para 
O Ateliê de Coimbra e utilizo-as no Ateliê de Coimbra. 
E acontece… se os meus colegas estão à procura de 
qualquer coisa, eu tenho essa fonte que eu acho que… 
eu forneço a fonte. Não há… eu não estou a… não olho 
para o trabalho só como sendo uma coisa das oito ou das 
09h às 18h30. Eu olho para o design um pouco como um 
trabalho contínuo, onde eu posso ir buscar referências 
a qualquer sítio, em qualquer momento e em qualquer 
lugar. E tento tirar partido sempre disso… isso faz com 
que muitas vezes eu esteja a trabalhar, teoricamente, 24 
horas por dia. 

D.S. Não. Sentes-te confortável? Super confortável… 

D.S. Gosto. Acho que faz com que eu cresça como 
designer e faz com que eu… eu não encaro este trabalho 
como trabalho. Faço-o de livre e espontânea vontade. É 
quase como um hobby… eu já trabalhei em n sítios onde 
eu esperava para chegar às 18h30 para me vir embora… 
não na área do design, noutras áreas… isso no design 
não acontece. 

D.S. Isso faz com que, se eu estiver a trabalhar 24 horas, 
ou sempre que estou… facilmente, com um grupo de 
amigos, sempre que a conversa vá para o design, que 
é uma coisa que eu gosto mesmo. Não tenho qualquer 
problema, e acho que consigo tirar sempre partido 
disso no dia a dia, mesmo sem estar em frente a um 
computador ou a ter que estar a fazer um trabalho 
específico. 

D.S. A Joana MONTEIRO, que fez um excelente trabalho 
no tagv, ou com a Cena Lusófona, coisas muito mais 
expressivas que não são aquelas fontezinhas mais… 
mais arrojadas… nunca são sempre aquelas fontes 
humanistas, vai para as fontes egípcias, desenhar fontes 
à mão, etc… 

D.S. e muitas vezes fora de horas… em casa, pesquisas… 
e o trabalhar não significa estar… quando digo trabalhar 
não estou a dizer que tens que estar ali, naquele 
projeto, a mexer, a compôr… muitas vezes, trabalhar 
é ires apanhando outras coisas, indo vendo outras 
coisas, coisas que os outros fizeram e ir experimentado 
fora do trabalho e depois trazer para o trabalho, e 
experimentando… 

D.S. Independentemente dele ter muita confiança 
num designer ou noutro, ele vê todos os trabalhos. E é 
possível que ele faça uma gestão que acabe por fazer 
com que os trabalhos sejam muito semelhantes, ou 
que vão ao encontro daquela identidade, mas não é 
imposição. Eu acho que, muitas das vezes, as pessoas 
acabam por seguir determinados caminhos porque… e 
lá está, era onde estava a ir ter… não sei se é verdade ou 
não, mas que acaba por ser mais fácil… é mais simples 
tu fazeres determinadas coisas, de determinada forma, e 
só tens que fazer aquelas 8 horas diárias… 

D.S. Acho. Acho… acho mesmo. 

D.S. acho que há determinadas coisas que, ou projetos 
que já foram feitos, que, se a pessoa que o estivesse a 
desenvolver tivesse outras preocupações, sem ser… e 
não estou a dizer que seja isto, mas isto acontece no 
Ateliê de Coimbra, e acontece noutros gabinetes onde 
estive… aquela coisa de ‘eu quero-me ir embora porque 
eu também tenho vida… para além disto’… o que acaba 
por ser verdade… os trabalhos tinham saído melhores. 

D.S. Não concordo nada com a filosofia de: sentas-te em 
frente a um computador… banco de imagens… estás 
à procura de uma imagem e… ‘olha, esta é capaz de 
servir’… ou há uma fonte do mês, que toda a gente está 
a usar naquele momento no Ateliê de Coimbra e ‘olha, 
também vou usar’… acho que as coisas… cada projeto é 
um projeto, cada cliente é um cliente, e muitas das vezes, 
por muito que a gente goste de uma fonte, não devemos 
deixar que essa escolha ou essa opção… na fonte, no 
papel… seja uma coisa de moda 

D.S. Não. As coisas têm que ser… eu estou-me a 
lembrar do gare. Mesmo o gare, de Gouveia… o festival 
foi todo desenhado à mão… se fores a ver, aí fui mais de 
encontro à música, Psicadelismo, etc, etc… mas as letras 
são sempre legíveis 

D.S. Sim. Antes de chegar ao J.B. Há quem ouça e há 
quem não ouça. Acho que isso vai existir sempre. Mas 
acho que não… o J.B. não dá esse tipo de… pelo menos 
a mim nunca deu…  
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D.S. E… isso leva-me às vezes a questionar as escolhas 
de alguns dos meus colegas. O porquê de continuarem 
com bancos de imagem… 

D.S. e peguei na máquina, e andei um dia, ou dois, por 
fora, a fotografar… cheguei, entreguei-lhe 200 imagens, 
e ele aproveitou imensas imagens para fazer aquilo que… 
umas iam de encontro àquilo que ele queria, outras não 
iam… ele…acabava por ser um trabalho a meias, na 
mesma, não é? Acabava por ser… embora eu estava a ser 
comandado por ele, não é?… porque ele disse ‘eu quero 
este tipo de imagens’… eu fiz essas imagens e depois fiz 
outras. E ele escolheu aquelas que ele quis. Isso podia 
acontecer mais na… no Ateliê de Coimbra.  

D.S. Do tipo, se tiver um Powerpoint para desenhar… 
eu não vou andar a chatear o J.B. para ele me validar 
um powerpoint. É uma coisa que não vai ter visibilidade 
nenhuma… aquilo que eu tenho que fazer é só cumprir 
legibilidades, etc… quer dizer, é um trabalho que é só 
fazer… em termos de criação, não… o risco não é quase 
nenhum. 

D.S. Uma ou outra pessoa… que passassem um filtro, 
consoante o projeto… se for um site, uma pessoa… 
se for um livro, outra, se for uma capa, outra, um 
cartaz… e assim sucessivamente… já se falou na 
possibilidade de haver esse tipo de pessoa dentro 
do Ateliê de Coimbra. Não sei porque é que nunca 
houve… e depois ele só ser a última pessoa. Porque… 
independentemente de querermos ou não, qualquer 
projeto é projeto, e se leva o nome do Ateliê de 
Coimbra deve sair… bem feito. 

D.S. Via. Via e vejo, e já assumi várias vezes, em que o 
A.M. me diz ‘tu és responsável por isto… coordenas esta, 
esta e esta pessoa’. 

D.S. u lembro-me que estava a fazer um stand para a 
(Edições) 70, foi logo das primeiras coisas que eu tentei 
fazer nos trabalhos, mostrar logo muita coisa e não sei 
quê… e a 70 tinha uma diversidade tipográfica, estava 
mesmo a pedi-las… e acabei por fazer uma coisa que, 
no final, houve alguém que disse ‘ah, quem é que fez 
isto?’… e ela ‘foi o Daniel, mas ele não gostou muito’… 
e eu estava lá há um mês, foi na Carlos Seixas… e ela 

‘mas não gostaste?’ E eu, ‘não’. — ‘Então mas porquê’? 
— ‘Porque são livros… são as capas dos livros com 
uma sombrinha… tortos’… não puxa. E temos que 
pensar… estás a sair da faculdade, com aquela gana 
toda de poder mostrar ao mundo de que és capaz de 
fazer determinadas coisas e tentar ser mais expressivo… 
depois obrigam-te, e eu fui mesmo obrigado… fiz outros 
projetos, mas fui mesmo obrigado… depois posso olhar 

para eles e dizer que aquilo está uma merda, mas… na 
altura achava que se poderia fazer mais… e a identidade 
da 70 na altura eram os livros, uma inclinação, um título 
por baixo, todos alinhadinhos… e eu achava que, para 
uma feira, onde os livros iam estar expostos, ter dois 
banners, com mais livros expostos e inclinados, que 
era assim um bocado… pobre. Os livros já estavam 
expostos. Já lá estavam… não iam precisar de imprimir 
mais livros nas capas, que iam ser os mesmos… e na 
altura tive esta atitude, lembro-me de ter tido esta atitude 
só uma vez… 

D.S. Não… eu acho que é uma coragem minha. 
Capacidade de arriscar… 

D.S. Não… porque elas nunca iriam para ali, e então 
como elas nunca iriam para ali dá ideia que nunca 
conseguiriam… 

D.S. A gráfica liga a dizer que não têm qualidade. Mas… 
o facto de eu trabalhar há imenso tempo nisto, arranja-se 
maneira delas terem qualidade… e estão lá impressas e 
tu não notas nada… porque elas vinham de selozinhos… 
e depois também não tenho medo de arriscar. 

D.S. Se correr mal, corre melhor para o próximo. Eu 
acho que é sobretudo esta última parte, esta coisa do 
arriscar… sei perfeitamente como é que mecanicamente 
como é que as coisas podem soldar e funcionar, e por 
isso é que o A.M. me mete muitas vezes em projetos 
de sinalética. Adoro fazer a parte de… é o que me dá 
mais gozo, e ainda não tive essa possibilidade… que 
é: ok, vamos fazer uma exposição de raíz… os plintos 
vamos ser nós a desenhar, como é que as coisas vão ser 
expostas… desenhar tudo. Ainda não tivemos… 

D.S. O Ateliê de Coimbra trabalha sempre com 
colaborações… com arquitetos… e, muitas vezes, 
quando as coisas vêm para nós, já temos aquele sítio 
para intervir… eu não acho que isso seja o trabalho de 
design… eu acho que o trabalho de design é tudo… é 
perceber como é que as coisas funcionam… desenhar 
as peças indicadas para ali e depois adaptar a tipografia. 
Não é só chegar lá, fazer uma legendazinha e aplicar. 
Eu não gosto disso… eu adorava… no MACHADO DE 
CASTRO, ter sido eu a desenhar as vitrinas todas. 

D.S. Sim. Sem dúvida. Acho que eles… acho que há 
alturas em que acho que eles… já comentei até com os 
meus colegas, em que há determinados testes… testes 
para ver se a coisa funciona, se a coisa pega. Mas eu 
acho, sem dúvida, que são bem aproveitadas, e são bem 
exploradas… Nesse aspeto acho que funciona bem. 
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D.S. Não tenho… quando tenho uma coisa deste género, 
vou à procura de ferragens, de perceber como é que as 
coisas funcionam… ligo aos meu pais, ligo às pessoas 
com quem eu já trabalhei noutras áreas e combino tudo. 
E isso é que acho que o A.M. me indica… e depois é 
outra coisa: eu tenho um curso de design de comunicação. 
Eu fiz ilustração, fotografia, tipografia e design… e 
multimédia. Então, passei por essas coisas todas. E 
embora aqui no Ateliê de Coimbra não faça muitos sites, 
mas já os fiz… muitos sites fora daqui. Se me passarem 
alguma coisa para a mão, eu sei, pelo menos, como é que 
as coisas funcionam. E eu acho… eu, e toda a gente devia 
saber ali dentro. Não acho justo que seja só uma pessoa a 
fazer webdesign, não acho nada justo… acho que toda a 
gente devia saber um bocadinho de cada. 

D.S. e eu acho que faz muita falta às pessoas terem 
trabalhado noutros sítios, saber que… e às vezes até 
trabalhar por conta própria.  

D.S. Portanto, eu acho que todos os designers deviam 
perceber que… tudo bem, eu sou designer… eu tenho 
que gerir…se eu quero que a coisa saia de determinada 
forma, tens que andar com ela para trás e para a frente, 
e trabalhá-la… tu não podes estar à espera que uma 
reunião seja marcada pelo A.M. para tu decidires 
determinadas coisas com o cliente. Tens que ser 
tu. Eu acho que todos os designers deviam ter essa 
preocupação e pensar… ‘tudo bem, eu não vou chatear o 
A.M. Não vou… eu vou gerir isto e vou’… 

D.S. eu não acho que nós… nós, como designers e 
adultos… um designer não é só um gajo que se senta 
em frente ao computador e sabe fazer umas merdas no 
Indesign ou no Photoshop. Não é isso. Queres que uma 
coisa seja bem feita… por exemplo… queres que uma 
tabela, uma legenda… seja impressa num material xpto, 
e que tenha uma acabamento x… ‘deixa ver se isto é 
possível’. Como é que tu vais saber? Vais ligar ao A.M.? 

‘oh A.M., será que podias falar com o FERNANDO’? Não… 
vais tu ligar ao FERNANDO. A determinada altura já estás 
tu a fazer… uma coisa leva a outra. E isto faz com que 
os trabalhos sejam melhores ou piores. 

D.S. Não faz sentido, na minha opinião, determinadas 
dúvidas de alguns dos meus colegas no Ateliê de 
Coimbra, com 7 anos de casa, ou mais… não faz sentido 
absolutamente nenhum! Nesta fase do campeonato, vir-
te alguém dizer assim ‘olha, queria mandar cortar isto 
em vinil’… — ‘Vinil? Tem 3mm… não dá!’… — ‘Não 
dá?’… Este tipo de coisas não devia acontecer! Nós… 
toda a gente… tirando a A.S., está lá há mais tempo 
do que eu. Deviam saber tanto, ou mais, que eu. E isto 
é uma coisa que às vezes me irrita, porque tu vês que 

as pessoas têm o mesmo tempo que tu, ou às vezes até 
mais, têm as mesmas… liberdades que tu, ou até mais, e 
depois, quando chegam a determinadas coisas, têm que 
ser levados pela mão… e isto irrita-me solenemente 

D.S. vejo que há pessoas que têm a mesma atitude 
que eu e são encurraladas, que é o caso da Ana… a 
Ana é um pulmão, para mim, daquela empresa… 
bué despachada, bué desenrascada, sem problemas 
nenhuns… ‘O que é que é preciso fazer? ‘Bora lá… 
sem problemas’… faz o que for preciso, o que lhe 
metem na mesa. E foi vítima da sua própria habilidade. 
Porque… o que é que acontece? Eu tive uma conversa 
com ela, fora do contexto do Ateliê de Coimbra, em 
que eu lhe dizia que ‘se tu gostas de fazer determinado 
projeto, não o faças a correr… e demora o tempo que 
for preciso’… mas depois ela diz ‘epá, mas depois as 
outras coisas ficam por fazer’! E eu assim: ‘— olha, 
capas de coleção, toda a gente é obrigada a fazer, 
portanto… alguém há de pegar’… eu disse isto uma, 
duas, três vezes, e o que aconteceu foi que fui eu que 
tive que ir fazer as capas de coleção! Mas ela, ao 
menos, faz o projeto como ela quis, melhorou-o… 
porque ela acaba por ser prejudicada pelas outras 
coisas, e vai perdendo… vai perdendo aqueles 
trabalhos de criatividade, vai ficando estagnada no 
que diz respeito à criatividade… porque ela acaba por 
ser uma máquina de copy/paste. 

D.S. E isso irrita-me. Irrita-me mesmo! Porque tu vês 
uma equipa, em que toda a gente devia trabalhar para 
o mesmo, e às vezes tens uns a puxar para aqui e uns 
a puxar para o outro lado! E se funcionasse… se um 
gabinete como O Ateliê de Coimbra funcionasse… se 
houvesse… se todos os elementos… e atenção: não 
estou a dizer que toda a gente está mal. Eu acho que 
há ali pessoas que têm consciência disso. É capaz de 
haver uma ou outra que não. Mas essa uma ou outra é o 
suficiente para desestabilizar. 

D.S. mas, se eu vejo que há um trabalho que me vai 
dar gozo, eu não vou estar a fazer as coisas a correr só 
porque existem capas de coleção para fazer… cada coisa 
tem o seu tempo para fazer, nós temos que ser nós a 
gerir o nosso trabalho, e ter consciência que ‘muito bem, 
eu vou perder 2 horas nisto, mas depois vou pegar nisto 
assim assim e vou fazer, nem que seja às 8 da noite’… 
como eu já tenho feito. 

D.S. Eu não gosto de trabalhos longos. Detesto andar 
com trabalhos… o caso do MACHADO DE CASTRO, 
por exemplo… o facto de estar passar este tempo todo, 
faz com que eu olhe para trás e me esqueça que ele 
era para abrir em determinada data e por isso é que foi 
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feito assim. Faz-me lembrar que eu poderia ter feito 
muito melhor… 

D.S. até neste processo do TAVORA, a fonte é uma fonte 
geométrica que eu desenhei. Eu desenhei a fonte com 
base na fonte do TAVORA. Ela já vinha mais ou menos 
compensada, mas tinha que haver ajustes. Como eu 
não trabalho com o Fontlab, diariamente, há muitas 
coisas que eu não sei. Então tive que ir fazer pesquisa 
tipográfica: quais são as fontes que existem com esta 
linguagem? Como é que elas são compostas? 

D.S. Sábados e domingos estava aí… passei 5 semanas 
em que não tive nem sábados, nem domingos… 
combinava com o J.B., vinha para aqui… é uma questão 
de trabalho, mas é uma coisa que eu faço com gosto… 
aliás, trabalhar ao sábado aqui… acaba por ser melhor… 

D.S. não me querendo estar a elevar a mim, em 
relação aos meus colegas, mas acho que há uma grande 
diferença… não é a primeira vez que há reuniões fora de 
horas no ateliê do Ateliê de Coimbra… mas nós nunca 
somos convocados para elas… e as últimas reuniões que 
houve fora de horas, dentro do gabinete do Ateliê de 
Coimbra, eu sou convocado para as reuniões… e estou 
lá, e opino e sinto que me ouvem. 

D.S. Acho que há pessoas ali que ganham bem mais 
que eu e que fazem 1/3 daquilo que eu faço. Tenho plena 
consciência disso, e elas também devem ter… agora… 
não é isso que me vai fazer trabalhar menos… epá, nem 
pensar. Eu estou a trabalhar para mim. Também… 

D.S. Aquilo que eu estou a dizer agora, disse ao A.M. 
e ao J.B., numa reunião que eles tiveram comigo. Tu 
pegas num trabalho de merda, epá mas… e então ao 
início, quando vim para cá, queria mostrar trabalho 
e aquilo podia ser uma merda… podia! O cliente não 
interessa, é daqueles trabalhos que o J.B. diz ‘epá, não 
quero saber nada disso!’, mas se tu tentares pegar, e 
fazer o teu melhor… epá, tudo bem, ninguém vai 
valorizar, mas tu tens aquilo para o teu portefólio. 
Nunca te podes esquecer que um designer, por muitos 
gabinetes onde trabalhe, está sempre a trabalhar para 
si. Tu vais… a R.M., há uns tempos para trás, dizia: 

‘nos últimos dois anos não fiz nenhum trabalho em 
condições’… não sei se é verdade, mas ela diz que não 
teve nenhum trabalho… tem umas capas, e não sei 
quê… é assim, nas capas, ela pode fazer isso… 

D.S. Fazer um powerpoint, fazer uma capa…é bom. 
Tratar imagens do Ateliê de Coimbra, do portefólio, 
achas que eu gosto? Tratar 200 imagens seguidas, cortar 
o livro, pôr o livro homogéneo… achas que isso é fixe? 

Não é! Mas se utilizares isso como pausa entre projetos 
é ótimo. Eu acho é que as pessoas não olham para as 
coisas desta forma. 

D.S. Este trabalho, é tu tirares estas… é cresceres, mas 
seres tu a puxares-te a esses limites. Não é tu estares a 
fazer as coisas dentro daquelas 8 horas, desligados do 
mundo. ‘ai, não quero ter nada a ver com isto quando 
sair daqui’… isso não é assim… não é. ‘Ai, e quando tu 
tiveres filhos vai ser diferente’… tenho sérias dúvidas 
disso. 

D.S. Eu acho é que olham e veem… às vezes é ‘o 
cliente‘ ou ‘o tema’… e isso é que faz com que seja 
fixe, o trabalho. Não, não é… o Modesto dizia que o 
Eduardo Aires trabalha para a Herdade do Esporão… e 
ele disse ‘eu não trabalho para a Herdade do Esporão, 
mas trabalho para uma coisa de vinhos de Viseu… não 
tem tanto… mas olha, entretenho-me e dá-me gozo… 
não me pagam tanto’… se calhar ele recebe num rótulo 
o que o Modesto recebe em 20 rótulos… ‘mas dá-me 
gozo’… e é isso! É isso que interessa, não é? 

D.S. então eu estava em casa, eram 20h, 20h30, e ela 
ainda não estava em casa […] e eu estava à espera 
dela e o J.B. liga-me. Epá, era o que te estava a 
dizer… tenho uma boa relação com ele… de amigo, 
mesmo. E liga-me e diz-me: ‘o BANDEIRINHA diz 
que o catálogo tem que estar mesmo pronto para a 
inauguração… o catálogo são 200 páginas’… pensava 
ele… ‘tu consegues paginar o catálogo’? Se o teu 
patrão te ligasse, fora de horas, para uma questão 
destas o que é que tu dizias?… eu virei-me para ele e 
disse-lhe… nesta altura ainda não estava o Hugo e não 
estava mais ninguém a trabalhar no projeto… ‘é assim, 
200 páginas pagino na boa… 15 dias… não tenho 
problema nenhum em fazer isso em 15 dias… não vai 
ficar tão bem como estás à espera… mas fica’.  

D.S. a exposição, eu fiz os layouts e passei aos outros… 
o catálogo dá-me gozo fazer… acabou por não dar, 
porque deu aquele trabalho todo… mas fogo… desenhas 
uma fonte… não é? Fiquei super satisfeito… quantas 
são as oportunidades que eu tenho de fazer uma coisa 
dessas? Eu fico… apesar de 29 anos, já há uma série 
de anos nisto, eu reajo como um puto quando lhe dão 
um brinquedo pela primeira vez… porque eu tenho 
realmente gozo em fazer determinadas coisas. E não 
me considero um workaholic porque não considero que 
esteja a trabalhar… considero que me estou a divertir… 
[…] mas eu tenho tempo para tudo. Eu vou surfar, vou 
skimmar […], dá tempo para tudo… e depois é aquela 
coisa… temos um gabinete… somos 6 designers, temos 
que nos ajudar uns aos outros… 
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J.B. Já houve designers ali que arriscavam imenso, a 
experimentar materiais e não sei quê, e eu deixei fazer. 
Sempre deixei fazer. Simplesmente porque eram assim. 
Agarravam no telefone, iam ao sítio, etc. 

J.B. Espero que trabalhem bem… espero que 
resolvam bem os projetos. 

J.B. Sim… epá, e que me surpreendam, não é? 
Acho que a parte melhor é quando me surpreendem. 
Quando ultrapassam a… quando fazem propostas 
que vão além do que eu esperava, ou… porque o 
interessante daquilo é que… desta organização… é 
que eu aprendo imenso com eles. 

J.B. Os mais criativos são os mais interessantes. 
Os… embora seja útil ao ateliê ter pessoas que são 
sobretudo executantes, e há alguns… um ou dois… 
mas, para mim, isso não interessa nada.  

J.B. Ela entretanto melhorou muito… e também 
fez um percurso noutro sentido, em que isso é… 
deixa isso… aliás, nós… se tivéssemos escala, 
provavelmente, ela… podia ter uma equipa dela… ou 
pelo menos não passar muito tempo a executar as 
coisas… pensar nas coisas e depois passar a outro. E 
portanto eu também já a vejo um bocadinho nesse 
plano e tolero… mas isso, a um nível que não seja o 
dela, é insuportável. 

J.B. Não… e aliás, quando… lá está, se eles tiverem 
isso muito bem resolvido… por exemplo, os trabalhos 
da… falando até de designers que já não estão lá… 
por exemplo, a Joana MONTEIRO… o trabalho da 
Joana era muito autoral. Os trabalhos da Joana eram 
muito marcados. Como ela resolvia bem, assumia 
bem as coisas, fazia essa coisa de procurar que aquilo 
saísse bem, e ia… isso nunca constituiu problema 
nenhum para mim… 

J.B. Por exemplo, neste caso da programação, a Ana 
S… eu digo ‘olha lá, fazer não sei o quê… isso com 
Processing faz-se, não é?’… e ela diz sim ou não. Na 
maior parte das vezes é claro que faz… 

J.S. Mas o trabalho é de tal ordem, que nem o gajo 
que é o super, o pepe rápido, o speedy gonzalez do 
ateliê, não consegue… portanto… eu faço, também. 
Lixo-me. 

J.S. portanto… uma grande liberalidade nos 
horários, em que as pessoas gerem isso da melhor 
forma que podem e que sabem. Opá, e eu também 
estou sempre atento… se são 11 horas e ainda não 

chegou ninguém, eu começo a ficar um bocadinho 
nervoso, e a S.V. também… mas, na realidade, as 
pessoas ficam a trabalhar geralmente até tarde, e às 
vezes até à noite e aos fins de semana. E portanto, 
eu não tenho razões de queixa. E, quer pelo meu 
exemplo, ou seja… tu não tens aqui um patrão, que 
é administrador ou CEO, ou não sei quantos, com 
um nome inglês, que tiram uma data de dinheiro 
e que não faz nada. Porque isso também acontece 
com empresas de design que acabam por ir à 
falência, entre outras coisas, por causa disso… dessa 
diferença. E portanto eles também percebem isso. 
Percebem que também há aqui uma causa, há aqui 
um modo de vida… não há um negócio, só. Mesmo 
que o seu nível de organização lhes diga que eles 
estão a ser esfolados e que até deviam era reclamar, 
apesar de tudo… epá, e eu também faço isso. 

J.S. É… é…é… o nosso trabalho é muito sofisticado… 
obviamente que os clientes têm muito interesse em 
fazer daquilo um trabalho técnico, barato… mas não é. 
Exige muita conversa… e… mas é verdade… 

J.S. Porque tinha feito uma carreira fantástica 
principalmente à frente do Independente… 
principalmente também com um suplemento que 
tinha sido desenhado aqui, o indígena. Mas não 
só. Ela tinha qualidades de metáfora gráfica que eu 
poderia dizer também que passaram um bocadinho 
de mim para ela, eventualmente, mas que eram uma 
qualidade dela, um atributo dela. Tinha qualidades de 
organização e de trabalho absolutamente notáveis que 
eu nunca tive e nunca terei ao longo da vida. Os +2… 
têm outras qualidades também…mas aquela mistura… 
isso, eu nunca vi… porque implica também um jogo 
de gato e rato com os jornalistas e os editores que não 
é muito fácil de se fazer… 

J.S. Essa é a razão pela qual eu não consigo fazer uma 
capa ou um cartaz tão bem como alguns destes gajos 
aqui… três deles, pelo menos… às vezes posso fazer 
uma ou outra… mas não consigo fazer em contínuo 
fazer aquilo com a competência com que eles fazem. 

J.S. E portanto, tipos como o L.A. A.M. e o R.B., 
que são altamente eficazes em toda a linha, inclusive 
no trato com o cliente… ou seja, são pessoas de 
quem os clientes gostam… eu às vezes nem percebo 
bem porquê, se os gajos são tão sisudos, são tão 
façanhudos… mas os clientes adoram-nos, têm uma 
confiança absoluta no trabalho criativo mas também 
na fiabilidade da máquina. 

J.S. Que alia a criatividade com essa qualidade de 
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organização e de programação ou previsão que é 
extraordinária. 

J.S. De alguma maneira, com a história da [Coleção 
Livros] ou do Almanaque, acabo por ir um bocado 
contra a maré. Quer dizer… é verdade que cheguei 
tarde. Estou a fazer estas coisas já tarde… mas de 
facto, é contrariar toda esta desgraça, toda esta 
tendência para o miserabilismo… epá, não… é dar 
as coisas com exuberância, com triunfalismo, com 
algum fundamento, se possível… e portanto isso é 
uma missão social que eu acabo por ter aqui e até em 
termos da própria profissão 

J.S. Embora… e eu sempre fui um bocadinho zeloso 
nessa questão… das pessoas dizerem ‘eh pá, e os 
teus cartazes do S. LUIZ são muita bons, pá’… e 
eu ‘epá, não fui eu que fiz… é um gajo, chamado 
R.B.’ e não sei quê… agora já não é preciso, já toda a 
gente sabe que é o R.B. que faz aquilo. Mas durante 
muitos anos era eu que parecia fazer aquilo, não é? 
Eu diria que até nos últimos anos, há uma marca 
dentro da marca, que é a do R.B., de facto, que essa 
sim é bastante mais potente, não é? Apesar de tudo, 
até pela sisudez digamos e pelo low profileque aquela 
malta tem fora do ateliê…e até lá dentro… digamos, 
em termos de trato… mas são extremamente fortes 
naquilo que fazem, naquilo que pensam. Aí não há 
falta de personalidade… mas fora do ateliê, digamos… 
não se fazem vedetas. Eu diria que apesar de tudo, aí 
sim, eu diria que continuo a ser o front man, o cromo 
da coisa, do ateliê. Mas eu diria que as pessoas fazem 
uma espécie de soma simplista da coisa e creditam-
na àquele fulano mesmo que na realidade ele já não 
faça muito por isso, como é aliás o que hoje em dia 
acontece. 

J.S. Quando atingem esse grau de competência, 
obviamente que são peças muito importantes para 
trabalhar esses clientes. Um dos problemas que eu 
tenho no ateliê é quando alguém, como um designer 
que trabalha ali há anos, está fora, por férias ou por 
doença, ou por outra razão qualquer, tenho muita 
dificuldade em o substituir. Porque não se trata de 
substituir criatividade pura, trata-se de substituir 
normas e rotinas e processos que são tecnicamente 
muito pesados. Quando alguém vem de novo, eu tenho 
que ter uma tolerância maior para com ele. 

L.A. acho que dificilmente uma pessoa chega a um 
sítio e faz tudo o que quer. 

L.A. Faz como quer, com a linguagem que quer, com a 
visão que quer… de um modo geral, isso é sempre um 

bocadinho… não é superado, mas… há uma visão de 
alguém superior a ti, neste caso o J.S., que vale mais 
do que a tua. E, no início, isso é muito vincado. 

L.A. O J.S., no início, e eu, de resto, acho que deve ser 
assim um bocadinho em todo o lado… ninguém deve 
dar rédea longa para tu fazeres o que tu quiseres… 
isso não existe. Vao-te dar um bocadinho de redea 
curta e, depois, dependendo da pessoa, cada um 
vai tendo que aprender a lidar com isso, a assimilar 
aquilo que deve e que acha que deve assimilar, ou não, 
percebendo um bocadinho as regras do jogo desta 
casa, também, se quisermos… e crescer em função 
disso. 

L.A. Sim, em última análise, sim. Eu confesso 
que nunca gostei muito desse lado… também já 
falámos disto… quando tens um projeto de capa e 
te pedem duas capas… mas uma é para morrer. É 
um bocadinho igual ao concurso interno. São três 
hipóteses, mas duas vão à vida. Portanto, dois gajos 
aqui estão a trabalhar para o boneco. É um bocadinho 
desanimador também nesse sentido… porque percebes 
que estiveste a pensar sobre determinada coisa e 
aquilo não deu em nada… às vezes posso ter sentido 
que… é verdade, a minha hipótese não era a melhor, 
mas a minha hipótese se calhar, podia… com mais 
tempo, ou mais trabalho, podia ter sido interessante. 
Nunca vou saber. Mas podia ter dado para esse lado… 

L.A. É aquela coisa de teres um catálogo para fazer e 
começas a fazer o catálogo sem teres uma única linha 
verdadeira. Eu nunca pensei que isto fosse possível, 
mas a verdade é que nós fazemos isso… e acaba por 
dar resultado. 

L.A. Também não é errado… também não é errado 
cada uma das versões, era o que eu dizia. Também 
percebo que esta capacidade que nós temos agora, 
do nosso lado, de conseguir resolver o problema 
quase todo e depois discutir a partir desse fake, 
desse storyboard… também tem enormes vantagens. 
Especialmente em termos de pensamento crítico que 
tu tens em relação ao que estás a fazer. 

L.A. Sim. E não estás a fazer só por estar a fazer. 
Estás mesmo a pensar no que estás a fazer, a sério. 
Estás mesmo a pensar se aquela hipótese é a melhor 
hipótese. De certeza que haviam outras hipóteses 
melhores… mas estás a pensar no que estás a fazer. 
Eu acho que isso tem vantagens. E acho que isso se 
calhar não é fácil de incutir às pessoas, ou de ensinar 
nas escolas. Também é uma coisa de experiência que, 
se calhar, por isto ser tão concentrado… teres que 
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trabalhar tão depressa, teres este tipo de clientes… 
acaba por ser uma vantagem para tu desenvolveres 
este tipo de capacidades. De outra forma, precisarias 
de mais anos, ou de outras experiências… de ver 
outras coisas, não sei… 

L.A. Acontece que isso, depois, nos dava a nós 
designers um lado de executante. Sendo que ainda 
assim era preciso ter um pensamento crítico sobre 
aquilo que o J.S. tinha desenhado. Nada daquilo… 

L.A. é isso que mudou. Os projetos vão para o 
designer e havendo essa confiança da parte dele em 
relação às tuas capacidades, ele vai-te dando rédea 
solta. 

L.A. Estou muito mais independente e consigo… que 
eu também acho positivo, em última análise, que 
é… ele depositar essa confiança em nós. Estou mais 
independente, depende de mim o sucesso daquilo. 
Eu também sinto o peso da responsabilidade… eu 
também sinto que tenho que fazer um trabalho melhor, 
e refletir sobre o que estou a fazer e tudo isso depois 
acho que se reflete no produto final… no resultado. De 
resto, eu acho que isto é mais positivo, mas também 
compreendo que é uma coisa que se conquista com 
o tempo. Lá está… não pode ser de um dia para o 
outro… não pode ser no início. Isso não existe. Tem 
que se conquistar. 

L.A. Mas passamos mais tempo sozinhos… não é 
desamparados porque desamparados é uma expressão 
negativa… parece que somos deixados ao mundo 

‘e agora desemerda-te’… não é isso, mas torna-se 
de certa forma um bocadinho mais independente. 
Também não é solitário… sei que lhe posso pedir 
ajuda quando quiser, ou opinião, ou o que quer 
que seja. Portanto, somos um bocadinho mais 
independentes e tentamos resolver a coisa… 

L.A. Sinto isso mais recentemente. 

L.A. Sim, da tal confiança que me é dada para resolver 
o problema sozinho. Para dar resposta ao problema 
sem depender de mais ninguém, se quisermos ser 
assim. Quando eu sinto que o processo é mais levado 
por mim… ou seja, que se aproxima daquela coisa de 
trabalhar em casa… eu falo com o cliente, eu discuto 
com o cliente, eu chego à conclusão com o cliente, eu 
encomendo a ilustração a não sei quem, eu discuto a 
ilustração com não sei quem, eu falo com o fotógrafo 
e o fotógrafo faz a fotografia que eu lhe peço… 
quando eu sinto que passo por esses passos… sou eu 
que passo por esses passos. Sem intervenção do J.S., 

sem intervenção da S.V., sem outra intervenção, eu 
tenho tendência para achar que aquele trabalho é mais 
meu. Sinto que não sou um mero executante. Lá está, 
isso é uma coisa mais ou menos recente. Não é sequer 
uma coisa gráfica, não é sequer… ‘não, mas fui eu que 
escolhi esta fonte e se eu não tivesse escolhido esta 
fonte, já não era eu’… é mais uma questão de processo 
e não se calhar tanto do resultado. É mais o processo 
todo. 

L.A. Agrada-me mais esse processo, sim. Portanto, de 
certa forma, esta coisa que em certos momentos é uma 
desvantagem, esta independência total… o estarmos 
um bocadinho sozinhos e independentes… que pode 
ser mau… pode ser mau para o coletivo, e para a 
discussão do trabalho, para tentar fazer uma coisa 
melhor no coletivo, eu acho mais… pessoalmente 
acho mais rewarding… sinto-me melhor com isso. 
Sinto que aquilo é mais meu por isso. Sinto que resolvi 
a coisa, que fui resolvendo a coisa… 

L.A. Sem dúvida. Acho que sim. Eu sinto que sim. 
Em última análise, se eu não sabia o que era o design, 
antes de vir para este ateliê… e eu acho que não 
sabia, a sério… tinha muito aquela ideia idílica de 
escola… acho que agora a possibilidade de resolver 
um trabalho do princípio ao fim… com discussão 
pelo meio, com o cliente… com fotógrafos… ter essa 
ferramenta, eu acho que, para mim, é a definição do 
designer. Portanto, acho que sim… se eu tiver essa 
possibilidade de usar essas capacidades… 

L.A. É isso que eu sinto que é esperado de mim, sim. 

L.A. Às vezes, não. Isto é uma coisa mais ou menos 
natural, é uma coisa pessoal… digamos que eu devo 
ter uma apetência qualquer para a resolução de 
problemas… não é problemas informáticos, mas é… 
eu não sei qualquer coisa, mas vou procurar, descubro 
dois minutos depois… ou seja, sei como procurar, 
tenho as ferramentas, digamos, para resolver o meu 
problema técnico… neste caso, informático. Às vezes 
é um bocadinho chato ser visto como essa pessoa. 

L.A. Sim… nem é o recorrer… o irem-me perguntar 
‘como é que se faz isto no indesign’ e eu ter que 
explicar. Não é isso. Eu gosto dessa parte. Gosto 
de partilhar esse conhecimento. Gosto de ensinar a 
pescar, digamos… prefiro perder duas horas a explicar 
como é que se faz e aquela pessoa ficou a saber…e 
ficou autónoma, digamos. Eu gosto disso. Não gosto 
quando esse argumento se pode virar contra mim, e às 
vezes isso acontece.  
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L.A. O resultado pode ser bom na mesma, mas 
sinto-me um bocadinho frustrado por estar a usar 
qualquer coisa que eu não domino e, digamos… há 
certos momentos em que o fascínio pela descoberta é 
positivo. ‘Eu não sei trabalhar com o Color, mas vou 
aprender a trabalhar com o Color! E aquilo vai ser 
muito giro, aprender a trabalhar com o Color’… se 
isso é aliado à pressure to perform… para fazer aquilo 
bem… deixa de ter piada. É só um fardo a carregar… 
mas eu percebo que é uma mais-valia. Compreendo 
que as pessoas tirem partido disso… 

L.A. Isso é difícil de responder… eu gostava de… há 
coisas pontuais que eu gostava de responder, como é 
óbvio. Já falámos de infografia, noutros tempos. Eu 
gostava de me focar em infografia. Mas é uma coisa 
pessoal… já achei que gostava de fazer tipos de letra… 

L.A. eu noto, quando trabalho sozinho em casa, por 
exemplo, não tenho essa espécie de rede. Posso estar 
até à última… posso achar que o que vou fazer é uma 
grande merda. Posso ficar naquela dúvida de… ‘isto 
é muito bom ou é muito mau’… isso pode acontecer. 
Acho que isso também pode ser uma coisa… pelo 
menos quero imaginar que seja… que, com o tempo, 
se apreende… com a experiência. […] EU também 
consigo perceber, em certos momentos… ‘epá, isto 
é muito bom’… mas há outras coisas que ficam 
numa espécie de fronteira… se calhar não percebo à 
primeira, mas só à terceira… só ao terceiro olhar é 
que eu percebo… ‘não, isto tem aqui características 
que são boas… parece-me bem’… às vezes as coisas 
podem ser tão intuitivas… as capas da [Coleção 
Livros], por exemplo… há ali soluções que são tão 
intuitivas, tão visuais, se quisermos… não há ali 
um pensamento… ‘não, agora seu puser estas letras, 
isto vai dar uma ideia não sei quê’… não há isso. 
Objetivamente… se calhar, como é uma coisa mais 
visual, só à terceira é que eu percebo… ‘isto tem 
umas características boas’… e eu imagino que isso 
também… há aqui duas hipóteses: ou se desempata 
com um olhar fresco, de quem nunca viu aquilo e está 
a olhar pela primeira vez… não é tu que estás há três 
dias de volta daquilo… ou então com a experiência 
percebes que aquilo é uma boa solução… 

L.A. Hmm… Em relação a criar ateliês, eu já tenho 
outra visão… isto é uma coisa pessoal… mas eu acho 
que não tenho. Inquieta-me imenso pensar o meu 
futuro nesse sentido. Eu não sei o que será o meu 
futuro porque eu não me vejo a criar um ateliê. Mas 
também não me vejo a trabalhar com uma pessoa até 
aos 50… ser designer nesta posição, nesta função… 
portanto, isto vai ter de evoluir para algum lado, que 

ainda não sei qual é… criar um ateliê acho que não é 
porque eu não tenho… 

L.A. Sim… posso trabalhar muito bem… posso ter 
muito bom trabalho, mas acho que nunca vou ter essa 
capacidade.
L.A. são aqueles em que eu sinto que o trabalho 
é feito por mim, o que às vezes é um bocadinho 
desprestigiante para eles próprios 

L.A. Infelizmente é mais comum ser eu a dar a 
solução. É uma realidade um bocadinho triste. 

L.A. Muitas vezes, sim. É… cada vez é mais difícil 
encontrar uma espécie de… gratidão não é a palavra 
certa… mas um reconhecimento daquela pessoa 
em relação àquilo que tu fizeste. Não é dizerem-
nos ‘obrigado, isto foi muito fixe’… não é isso, mas… 
aquelas pessoas perceberem que aquele objeto é 
especial e que é bom. ‘Epá, ainda bem que viemos ter 
convosco porque isto correu muito bem’… também 
não é aquela coisa do cliente fiel, porque isso não 
existe, mas… mas às vezes é isso também que faz a 
diferença. 

L.A. Apesar do trabalho ser feito em grande parte por 
nós… nós é que imaginamos grande parte daquelas 
coisas, as pessoas passam a achar que a exceção é a 
regra. As pessoas passam a achar que o teu trabalho 
é aquele quando, na realidade, o nosso trabalho não 
devia ser aquele, devia ser a tal discussão… devia ser 
o tal desenho prévio… devia ser um programa ou que 
nos dão ou que nós discutimos em conjunto numa 
reunião… ‘quero fazer um livro’… — ‘mas ao alto, 
ao baixo, fascículos’… mas em conjunto. E eu sinto… 
tanto é raro existir isso como é raro eles darem valor a 
isso. Eles ficam a achar que aquilo é normal. 

L.A. Trabalhar nestes moldes é desanimador. É sentir 
que estás sozinho a fazer um trabalho… parece que 
tu estás a querer ter orgulho numa coisa que nem é 
tua… está um bocadinho fora de sítio. O orgulho no 
trabalho devia ser para os outros. Eu estou a trabalhar 
para os outros. Não estou a trabalhar para mim. Isto 
não é um projeto meu. Não fui eu que inventei uma 
newsletter para a Bélgica. Os papéis invertem-se um 
bocadinho. 

L.A. Também acho que depende […] acaba por 
depender de nós o bom resultado. E isto é transversal 
ao bom projeto e ao mau projeto. Qualquer projeto 
tem potencial de ser um bom… de ter um bom 
resultado… de ser muito bom ou muito mau. Este 
one man show acaba por ter essa vantagem de poder 
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resolver tudo… tentar resolver tudo bem, tentares 
distanciar-te um bocadinho disso… e tentar resolver 
da melhor forma. 

R.M. Há fases em que a coisa descamba ou um projeto 
qualquer, em que eu não dei bem a volta, sendo mais 
ou menos complexo, e… aí fico muito mais retraída, 
fico amedrontada… e isso acaba por, às vezes, pelo 
menos a mim, criar uma posição mais retraída… 
parece que não consigo… de desistência. 

R.M. quando a coisa começa a descambar mesmo… 
ou seja, desmotiva-me. 

R.M. Sim. Sei lá… Era praticamente o meu… era o 
meu segundo trabalho… também ia para um trabalho 
específico, que eram ‘as Festas’ (de Lisboa)… era o 
segundo. Agora olho para isso e penso ‘fogo, grande 
sorte…’, chamaram-me na altura… num timingmesmo 
certo… acabei por ficar, porque também havia 
outros projetos, que foram correndo mais ou menos 
bem… uns piores, outros melhor… mas fui ficando, 
e acho que… sorte, trabalho, tudo junto… sinto-me 
privilegiada, mesmo… 

R.M. Sim, nele… e em relação a determinados 
clientes. Ou seja, tu vês qualquer coisa que é feita para 
a EGEAC e vês… ‘ok, isto foi o R.B.’… ou é do R.B… 
mas também porque lido muito com aquilo que ele vai 
fazendo… 

R.M. Sim, sim.Pelo menos… quer dizer, nestes dois 
últimos casos, da [Revista] e da [Revistas]… a coisa 
também já estava mais ou menos estruturada por ele, 
sobretudo no caso da [Revistas]… mas a [Revista] 
esteve tanto tempo parada que depois quando 
arrancou, teve que ser reformulada. 

R.M. Sentes que… estás a fazer uma coisa que é tua… 
que és tu que a estás a fazer ou estás a fazer mais à 
imagem da outra pessoa… 

R.M. Eu acho que te vais adaptando, porque também 
admiras a imagem do outro. E então… queres fazer… 
não é imitar, mas… queres fazer bem, diferente, mas 
com o mesmo caráter. Acho que é um bocado isso. 
Sem que percas também… ou seja, sem que estejas 
a encarnar outra personagem. Continuas a fazer 
aquilo que achas que resulta, adaptado também a uma 
imagem que para a outra pessoa resulta. 

R.M. Não, não tanto… 

R.M. Sim… se calhar não é tão exigente… sei lá… eu 

faço alguma coisa, os meus pais gostam, por exemplo. 
Mas isso para mim não é suficiente. Sei que se calhar 
a opinião deles é diferente… não tem o peso que a 
opinião de uma pessoa da minha área… 

R.M. Sentes que isso é importante, no teu trabalho? 
Claro. 

R.M. Sim, exato. Mas eu não estou a dizer que isso 
não é bom. Aliás… é isso que é bom. Mas quando, e 
em situações limite, a coisa não corre bem, parece que 
a vontade é de desistir. 

R.M. e já tive essa discussão também com o J.S., sobre 
o facto de às vezes uma pessoa trabalhar, e ele próprio 
já disse… é como aquela coisa ‘ah, tu tens tanto jeito 
para o desenho’… não é o jeito, também é a prática 
da coisa, e é aquilo que tu fazes para… Se vês cada 
vez mais exposições, se vês cada vez mais livros de 
desenho, neste caso, isso também te ajuda a chegar a 
um caminho, não é só porque tens jeito, não é uma 
coisa nata, não é um dom com que tu nasces. 

R.M. Fora isso, há fases em que nem sequer pego em 
nada em casa… mas depois habituas-te a isso. Depois 
quando não trabalhas em casa achas estranho, e isso é 
mau. Sei lá… eu agora estou numa fase em que todos 
os dias tenho trabalhado em casa, à noite. E quando 
deixar de o fazer acho estranho… Parece que estás 
a faltar… No inverno custa muito menos… (risos)… 
mas fico muito mais em casa, à noite. Se fosse verão, 
trabalhar em casa era… Sei lá, acabas por ter mais 
vontade de andar na rua. Estão isto ajuda. Claro que 
tens muitas mais coisas para fazer. Apetece muito 
mais ver um filme, ou ler, o não apetece estar a fazer 
nada, mas… 

R.M. A maior parte do material infográfico é o L.A. 
que o produz. Porque retira, porque pensa, porque 
faz o trabalho do editor. Um bocado… e se calhar se 
houvesse mais isso as coisas eram muito mais fluídas 
e muito mais fáceis de fazer. Ou seja… tu acabas às 
vezes por ter que fazer um duplo trabalho, de inventar 
ali coisas que não existem, que ninguém te envia e 
tu ‘ok, isto está uma seca porque são duas colunas de 
texto e não tens aqui mais nada. Portanto’… tu vais 
pegar e é uma coisa… ok, também é o teu trabalho 
como designer trabalhar a coisa graficamente, mas 
também tens que ter informação ‘para’… não vais 
estar a inventar. Mas muitas vezes acabas por ter que 
o fazer. 

R.M. Sim… quando não está alguém para abrir a 
porta, tu também abres a porta. Quando não está 
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ninguém para atender o telefone, também atendo o 
telefone. Se for preciso assinar as compras do Jumbo, 
também assino as compras do Jumbo… 

R.M. Quase todos interferem. Sei lá… pequenos 
trabalhos para a FIDELIDADE… eles também já 
sabem o que é que o presidente ou o diretor vai querer, 
portanto já dizem: ‘Ai, isto não vai passar de certeza, 
devia ser mais isto ou aquilo… não sei, pensem 
nalguma coisa’… depois acham sempre que nós temos 
grandes ideias e que somos uns criativos geniais… 
aliás, já quando trabalhava com o CANAL Q, eles… 

‘ah, vocês são muito criativos, portanto’… ok… sabes? 
Parece que acham que tu deves ter um génio qualquer 
e que sai dali… e eles então interferiram imenso. Esse 
foi mesmo um trabalho à parte. Já me tinha esquecido 
desse trabalho! (Risos)… 

R.M. Sim, tipo… ‘são vocês… não é mais nenhum 
ateliê… são vocês. E portanto vocês vão-nos 
surpreender.’ 

R.M. Não. Nunca me trataram mal por causa disso. 
Mas sinto que se for eu a opinar sobre alguma coisa e 
se for o R.B… a opinião do R.B. se calhar tem mais 
peso. Não me sinto mal por isso. Acho que é normal, e 
acho que essas coisas também se vão conquistando… 

R.M. Se for a [Revistas], sou eu que tenho que me 
desenrascar… ‘e isto não dá, ou…’ ou seja, és tu que 
tomas completamente conta do projeto. 

R.M. Sim, mas acho que isso é geral… Hmm… 
quando um projeto é teu, és tu que… teu… se formos 
falar da EGEAC, é uma coisa entre mim e o R.B. 
Acabamos por lidar… é dividir tarefas… normalmente 
o R.B. começa e eu entro no esquema e ele orienta as 
coisas: ‘faz isto e aquilo e aquilo’ e eu depois já sei, já 
nem sequer preciso de perguntar o que é que é, vejo 
consoante os pedidos do cliente e vou respondendo. 

R.M. no ateliê às vezes sinto que não tenho tempo 
para isso. Para pegar, e estar no ipad, e… então em 
alturas de muito trabalho, o que eu quero é tentar 
fazer a coisas e despachá-la omelhor possível. E 
muitas vezes chego a casa, acabo por nem sequer… 
ultimamente tenho trabalhado, portanto acabo por 
nem sequer… mas às vezes já nem me apetece pegar 
em nada que se relacione com trabalho. Sabes? 

R.B. Depois aprendi com ele toda uma segunda 
dimensão de design editorial, que eu acho que 
não aprendi na Faculdade de todo, não conheci 
ninguém sequer capaz de a transmitir… e não acho 

que, em Portugal, haja algum tipo de possibilidade 
de formação nesse sentido… mas na altura, não 
havia. Agora haverá, talvez, alguma coisa, na altura 
não… e, portanto, para mim, isto é um segundo 
curso. Sem problema nenhum… Há muita gente 
que tem necessidade de abrir… acaba o curso e 
desenvolver o percurso pessoal e partir dali… não tive 
problema nenhum em, de alguma forma, entregar-me 
à linguagem que se praticava ali, porque depois o 
resumo, a súmula de tudo aquilo que eu poderia retirar 
dali era muito maior do que aquilo que eu levava 
quando acabei o curso, que era pouquíssimo, vejo eu 
agora…

R.B. Não sei… tu tens… acho que não consigo… tu 
ficas tão cheio daquela experiência nova que qualquer 
coisa é interessante. Tu queres é participar e fazer 
umas coisas… embora me tenham dado logo alguns 
trabalhos para fazer mas, quer dizer… eu perguntava 
se era preciso limpar imagens e fazia… na altura 
fazíamos bastantes mais revistas do que fazemos 
agora… e mesmo trabalhos relativamente pequenos… 
correções, alterações… só o estares ali naquele 
processo, estares envolvido… 

R.B. Sim… acho que não é tanto uma questão de 
impor. Não é por acaso que o J.S. gosta de dar as 
oportunidades a uma malta mais nova, porque a 
questão do impor não se coloca. Tu vais compreender 
aquilo que se passa ali e depois vais construir alguma 
coisa em cima disso. Não trazes já, de alguma 
forma, uma bagagem mais ou menos condicionada 
ou construída que depois, se não encaixar, é um 
problema, teres de impor… quando falamos em impor, 
já é um problema… 

R.B. Completamente… comecei logo por dizer que, 
para mim, isto é uma espécie de segundo curso… 

R.B. Sim, até porque em muitos dos casos somos nós 
próprios que o produzimos. Produzimos, pensamos, 
executamos, encomendamos… há imensos valores 
adjacentes a isto. Alguns gráficos… podia lembrar-
me de coisas mais pequenas, de tipografias que eu 
identifico imediatamente com o J.S. Mas acho que isso 
é um bocado redutor em relação a isto que digo. Uma 
vez foi ao ateliê uma excursão, uma turma, com aquele 
tipo dos cartazes austríaco… ou alemão…  

R.B. eu apanhei uma fase em que era um bocadinho 
diferente, onde também pude construir um bocadinho 
aquilo que era o meu trabalho… também, se calhar, a 
partir disso, o J.S. pôde definir… 
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R.B. Sim, sim… o J.S. valoriza imenso essa autoria. 

R.B. A partir do momento em que nós fomos 
moldados nesta rotina, também já não a questiono. 
Sei que algumas das valências que fomos adquirindo 
foram ganhas com este tipo de processos, onde és 
obrigado a discutir, onde és tu que tens que fazer essa 
discussão… portanto, tu teres que… o teu trabalho 
ser aprovado por ti… o teres que fazer uma segunda 
versão, uma segunda proposta, é responsabilidade 
tua… porque não conseguiste aprovar à primeira, ou 
não fizeste tudo bem… todas estas coisas são coisas 
diretas… consequências diretas que tu vês do teu dia 
a dia. O teu menor desempenho nestas coisas tem uma 
consequência concreta. A segunda proposta é uma 
coisa recorrente porque sai-te … do pelo… teres que 
fazer uma segunda coisa… custa sempre. 

R.B. Sim, mas também porque as construí ali. Elas 
estarão mais ao menos à medida daquilo que o ateliê 
exige. Obviamente, se eu procurasse outro desafio, 
tinha outros problemas completamente diferentes, 
e então teria eu próprio que aumentar as minhas 
capacidades técnicas, artísticas… mas a partir do 
momento em que crescemos todos naquele circuito as 
nossas capacidades vão sendo trabalhadas à medida 
do que o ateliê precisa. 

R.B. Para além de que eu possa desenvolver o meu 
trabalho com a melhor qualidade possível, obviamente, 
é dar algum apoio sempre que possa… uma espécie de 
segundo apoio do J.S.  

S.V. Existem vários tipos de criativos dentro do 
ateliê, como pudeste verificar… Eu acho que no 
caso do R.B., que é assim a pessoa… o mais antigo, 
que já está na fase sénior… ele está a tentar criar 
a própria… o que eu sinto é que ele está a criar a 
própria linha dele, não é? 
 

A.M. Essa é uma coisa em construção. Nós 
trabalhámos muito mal, durante os primeiros anos, a 
visibilidade do nosso trabalho. Aliás, nem sequer era 
importante e até achávamos… eu, tenho que falar por 
mim… e confesso que me fazia alguma confusão a 
maneira como os designers, e os gabinetes de design 
viviam o seu trabalho. Parecia-me uma coisa muito 

‘de pares para pares’… ou então… quer dizer, ou 
então o oposto… uma coisa muito mercantilista… 
e é um tom que eu acho que ainda estamos um 
bocadinho à procura. Agora… há uma coisa que eu 
reconheço e que nós no início desvalorizámos… tem 
um bocadinho a ver com aquela consciência de que 
dizíamos ‘nós estamos cheios de trabalho e quase 
que nem precisamos de ir à procura dele’… mas lá 
está. Tínhamos aqui que nos vinha parar à porta e não 
necessariamente aquilo que mais gostávamos de fazer 
e queríamos… e de facto aí houve uma mudança de 
perceção. A comunicação é fundamental. Não basta 
fazer um bom trabalho… é preciso mostrá-lo. 

A.M. E desse ponto de vista nós temos vindo 
lentamente a mudar isso. Não temos propriamente 
ninguém especificamente com a competência de 
trabalhar nisso, mas existem já… nos dois últimos 
dois, três anos, fizemos um trabalho absolutamente 
avassalador de fotografar e documentar… o processo 
que existiu durante os primeiros anos do Ateliê de 
Coimbra de registo e de arquivo dos trabalhos do 
Ateliê de Coimbra era muito informal. A maior parte 
dos eventos efémeros que nós fizemos, exposições, 
etc, não ficaram documentados… tirando o cartaz, 
o catálogo… que é o objeto físico que perdurou, 
mas não fotografámos as exposições que fizemos… 
neste momento existe muito essa preocupação, de 
documentar o nosso trabalho, porque percebemos 
que é fundamental… aliás, porque outra forma é 
que as pessoas nos podem selecionar, quer dizer… é 
olhando para o nosso portefólio e olhando para os 
nosso case studies… e esse é um trabalho que ainda 
está em curso. A grande maioria dos nossos trabalhos 
está já documentada mas ainda não está tratada nem 
disponibilizada. Neste momento, eu diria que o site dá 
uma razoável ideia do que é que é o ateliê, mas não é 
muito fiel… o grosso do trabalho do Ateliê de Coimbra 
ainda está por tratar e mostrar, e ainda não foi feito 
um exercício… já foi feito parcialmente, mas… enfim, 
de selecionar, organizar… e até de documentar do 
ponto de vista textual os projetos. Não basta só mostrar 
imagens bonitas de trabalhos, embora muitas vezes 
isso já permita perceber tudo o que está por trás… 

A.M. Exatamente… e tivemos aí a preocupação de 
comunicar com alguns órgãos de comunicação chave, 

Divulgação do trabalho do Ateliê
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dando-lhes em primeira mão a notícia, porque achamos 
que isso também ajuda a qualificar o design no contexto 
da sociedade nacional. Não é só bom para nós porque 
nos dá visibilidade, mas também… 

A.M. Exatamente, mesmo para a prática profissional. 

A.M. Embora eu ache que O Ateliê de Coimbra pode 
fazer mais nesse sentido. Tem que se mostrar mais, 
porque senão essas pessoas também só reparam em 
nós… senão, lá estamos, ficamos num circuito um 
bocado fechado.  

A.B. Nunca… Mas vá lá, alguns trabalhos porreiros, 
ainda feitos na escola… Ilustração… algumas coisas… 
e ainda outros trabalhos que não tinham resultado 
muito bem, mas em que se percebia que a ideia era 
boa e que o resultado era mau… Aquelas coisas… E 
depois fizeram-me assim uma série de perguntas… O 
A.M. ainda hoje goza comigo ‘Então e a Internet?’… E 
eu ‘já lá fui, duas ou três vezes’… (risos)… estamos a 
falar de 1999! Atenção! Mas mesmo assim… a ligação 
que nós tínhamos, no outro sítio, era uma coisa assim 
muito recente… Tinha para aí um mês, se tanto, antes 
de eu sair. E portanto foi engraçado. Acho que também 
gostam do meu discurso. Perceberam que eu tinha sido 
franca. Não fui para ali com um portefólio e tal… feito 
feito. Entretanto, acho que souberam de referências de 
mim, por amigos de amigos, e aquelas coisas… e fiquei 
à experiência… Seis meses, ou três meses… Já não 
me lembro muito bem. E pronto… comecei a trabalhar 
e correu muito bem. Eu adorei estar lá, eles também 
gostaram de mim e depois de fim de algum tempo fiz o 
meu primeiro contrato. E fui ficando… 

A.B. Não. Eu despedi-me do sítio onde estava… assim 
uma coisa completamente extemporânea e repentina, 
traumática, etc… e saí porta fora. E fiquei assim 
completamente ‘Então, e agora?’… Eu despedi-me 
e disse ‘E agora que é que eu faço’? A minha antiga 
patroa ficou sempre convencida que eu já tinha o 
emprego completamente garantido quando saí, mas 
não foi nada. Saí mesmo porque já não aguentava 
mais. E aconteceu uma situação que despoletou, assim, 
uma… um dramalhão… que aproveitei. E fiquei assim 
sem saber… ‘E agora o que é que eu faço?’ E lembrei-
me que uma das minhas professoras, a S.V. Ferrand, 
tinha qualquer coisa… tinha um gabinete… Estás a ver 
o meu nível… completamente a leste? E resolvi falar 
com ela. E telefonei-lhe… ‘S.V., estou nesta situação 
assim, assim… Só para saber que podia ir ao Ateliê 
de Coimbra… se precisam de alguém’? E a S.V. disse 

‘passa por lá’. E passado um dia ou dois, recebo um 
telefonema do A.M. a dizer: ‘eu sou o A.M., do Ateliê 

de Coimbra… A S.V. disse-me que estaria disponível 
para colaborar connosco e tal… e era para agendar. 
No fundo, não apareça aqui assim aos trambolhões… 
Vamos agendar aqui uma hora para a coisa ser feita 
como deve ser’. E assim foi. Combinámos um dia, uma 
hora e eu fui ao Ateliê de Coimbra, que na altura era 
no INSTITUTO PEDRO NUNES, na Incubadora de 
Empresas, cá em Coimbra. E lá fui eu e tomei um café 
com o A.M. e o J.B., no bar. E a S.V. chegou passado 
um bocadinho e juntou-se a nós. Entrevistaram-me. 
Eu completamente impreparada… 

A.B. Talvez. Mas mesmo… não sei… eu não sei muito 
bem da perceção de Lisboa em relação aos designers 
do Porto. Aqueles mais conhecidos… Mas tenho ideia 
que os conhecerão. O Ateliê de Coimbra talvez agora, 
com esta coisa mais mediática dos prémios… talvez 
comece um bocadinho… Mas não tenho muito bem 
essa perceção. De amigos que eu tenho em Lisboa que 
lidam com muitas áreas… ‘Epá, ninguém vos conhece, 
pá…’ 

A.B. Tenho um bocadinho essa perceção… por 
comentários no facebook, sei lá… apesar de não ter… 
vou tendo essa perceção que é um gabinete… Se calhar 
cá em Coimbra, atenção… Porque depois, O Ateliê de 
Coimbra é um bocado bizarra. É uma bizarria, é uma 
anormalidade. Um gabinete em Coimbra de design…? 
Quer dizer… isto há uns anos, só dois doidos, como 
o J.B. e o A.M. é que se lembrariam de abrir uma 
agência… design em Coimbra? Quer dizer, quem 
diz Coimbra, diz Aveiro, Braga… quer dizer, já em 
Lisboa, se calhar já seria o que seria, não é? Design em 
Portugal… E no fundo, afinal, conseguiram… e criaram 
uma empresa com algum… quer dizer, eu acho que 
ainda somos muito desconhecidos. Tenho ideia de que 
em Lisboa muito poucas pessoas conhecem o Ateliê de 
Coimbra, ou nem sabe o que é o Ateliê de Coimbra … 
não é como o Silva, ou como o Cayatte… 

A.B. ‘Como é que é possível’? Já tive esse… Mas 
quando conhecem, têm um bocado essa ideia… a de 
que era um clube a que gostariam de pertencer. Isto 
entre aspas. Mas é uma ideia que eu fui tirando de 
nuances e, portanto posso estar errada. Às tantas 
somos considerados uns grandes parvalhões ou que 
somos uns arrogantes, mas tenho ideia que não… O 
Ateliê de Coimbra esforça-se por isso, abre as portas 
a qualquer pessoa que cá venha bater… Para ver, para 
nos perguntar, para saber… a não ser que venham para 
aí fazer perguntas tolas de todo ou que não tenham 
feito o trabalho de casa, como também já aconteceu… 
Mas por norma, gostamos… 
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J.B. Sim, quer dizer… uns que nós… este ano era 
porreiro termos uns prémios para pôr isso na imprensa 
e não sei quê… e se concorrermos a determinados 
certames temos quase a certeza de que o nosso trabalho 
será escolhido. E isso não é razão para concorrer.  

J.B. Sim. Agora é… durante muito tempo não foi. 
Nós não tivemos site durante 10 anos, ou sei lá o 
que foi… (risos)… não sei se foi 10, mas pelo menos 
para aí 8 foi… nunca mais fazíamos um site, uma 
coisa desesperante. Temos um site há pouquíssimo 
tempo, comparativamente aos anos do ateliê. E depois 
começámos por ter um que nem sequer era actualizável 
frequentemente. Mas agora sim, achamos que é muito 
importante. Passou a ser muito importante porque 
passámos também a estar sobre… quer dizer, o próprio 
facto de termos começou a ser… a revelar que era 
importante ter. Porque sentimos que estamos mais 
sob observação. Temos logo reação, por exemplo, no 
facebook… temos uma constante… como é que se diz?
(Rede de visitas?) …Exatamente. E agora também não 
se pode defraudar essas expectativas. 

J.B. Agora não sei se é a maioria. Embora cada vez 
mais, nós… nos períodos de crise, em geral, somos mais 
procurados.  

J.B. Por exemplo, nesta fase, eu acho que se nota 
isso. As pessoas que nos procuram são pessoas que 
precisam muito de… precisam muito de comunicar 
coisas, precisam muito deste trabalho… e precisam que 
seja bem feito e não querem correr riscos… E portanto 
quando vêm ter connosco vêm nesse sentido. Porque 
há gente que nunca falou connosco e agora vem falar 
connosco. 

J.S. Eles têm vipes, às vezes, de autopromoção. O 
R.B., com o Facebook ou até a própria E.G., mas 
normalmente sou eu que tenho que puxar a carroça… 

J.S. E passa. E passa e depois, olha… mas isso acontece 
também em todo o lado, também… mas eu diria que a 
gente aproveita pouco isso. Apesar de tudo, os meios em 
papel, e nós pensámos isso quando fizemos um projeto 
tangencial para a Experimenta chamado VOLFRAMIO, 
uma revista gigante que anda lá por cima, a ideia 
era daquilo depois continuar… um número anual ou 
semestral… isso seria interessante, não é? E mesmo com 
algum academismo à volta, se nós continuássemos a 
fazer aquilo… não sei se naquele tamanho, mas pronto. 

J.S. Portanto, a imagem animada, neste caso filme…
vídeo… seria para mim interessante. Nesse aspeto, nós 
fizemos uma atualização, um upgrade, desde os postais 

nos correios, de 2003 e 2004… ou 2002 e 2003, e 
depois 2005 e 2006… mas acabou aí… nós fizemos um 
upgrade para os e-cards e para o site, também… mas 
eu diria que não trabalhamos muito bem isso… não 
trabalhamos, de facto, muito bem. Para quem trabalha 
na comunicação, temos sempre esse dilema. Em casa 
de ferreiro, espeto de pau. Por exemplo, não consegui 
montar uma estratégia interessante sobre aquele trabalho 
na Praça do Comércio. 

J.S. Hmm… embora não tenha soluções reais para isso, 
em termos de conceito e de prática, eu gostaria imenso 
de colocar no youtube, filmes… pequenos filmes sobre o 
ateliê… ou sobre a prática do design, ou sobre os nossos 
trabalhos. 

J.S. Sim. Por exemplo, aqui há pouco tempo, soube que 
o J.B. tinha contratado alguém para fazer só o trabalho 
de promoção dos prémios deles das capas, não é? Fiquei 
banzado, porque nunca me tinha passado pela cabeça, 
isso… quer dizer, não é verdade… de certa maneira, já 
tinha pensado que seria ótimo ter alguém do ateliê mas 
fora do ateliê que pudesse representar o ateliê e trabalhá-
lo… como agora com a [Coleção Livros], aquela amiga 
e conhecida do Frederico… mas quando eu digo que 
temos boa imprensa é porque apesar de tudo, se nós 
virmos entrevistas e coisas e notícias sobre isto ou aquilo, 
não me posso queixar… não me posso queixar… 

J.S. e depois mostrei-lhe. E o gajo estava fascinado, 
babado, a ver os nossos trabalhos. Que, ao contrário 
dos dele, tinham imensa cor, tudo torto e não sei quê… 
porque o gajo é holandês até aqui (aponta ao cabelo). E 
aquilo deu-me que pensar: como é que um gajo destes, 
que é moderno, que é do seu tempo, mais novo, que tem 
uma postura séria sobre o trabalho de design e não sei 
quê… que trabalha mais ou menos só aquilo e não anda 
a fazer os discos da LEVOIR… 

J.S. vagamente o objetivo que eu tinha era só trabalhar 
em projetos e publicações periódicas, jornais e 
revistas… nada mais. Eu na altura estava a trabalhar 
no PUBLICO, a fazer o [Suplemento] e o [Suplemento], 
fazia a [Revista], ainda fazia o [Jornal]… pro bono, mas 
fazia… e abri o ateliê para fazer uma outra revista, mais 
importante, a [Revista Lisboa]. Depois logo a seguir, 
ganhei a [Revista Publicidade], depois a da Câmara, 
depois a [Revista Seguros]… 

J.S. Tudo isto obviamente tem um preço a pagar. Mas 
dentro daquilo que ainda é útil que eu faça para fora, 
enquanto obviamente as pessoas o reconhecerem… não 
tenho dúvidas quanto a isso. Isto é como as bandas 
e como os cantores… epá, vai a um certo ponto. Vai 
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perdendo gás, porque os outros já não estão para ouvir 
isso… um gajo quer fazer bem a mesma coisa. Mas 
enquanto houver público… epá, isto parece uma coisa 
de teatro, não é? Enquanto houver palmas… o artista 
representa. (risos) Isto é um sound byte engraçado… 

J.S. Não sei como é que hei de responder a isso… dava 
uma tarde inteira. No fundo, falas de mim e do ateliê? 

R.M. isso também depende muito das pessoas, mas eu 
tenho também muito vergonha de, às vezes, em expôr o 
que faço, ou de mostrar o que faço… por insegurança, e 
por às vezes achar que não está bem… principalmente 
numa fase inicial, em que queres experimentar, e vês 
que as outras pessoas estão a ver. 

R.B. Pois, para que a coisa possa… não podemos 
descurar tanto a apresentação, a organização… porque, 
naquele caso, temos uma primeira oportunidade para 
causar boa impressão, no fundo. Acho que isso é, um 
bocado, que domina a rotina a toda a gente… embora, 
pela lógica do trabalho do ateliê, esse mesmo… esse 
novo projeto, tem sempre um link qualquer… alguém 
que nos apresentou, alguém que já trabalhou connosco 
ou alguém que viu um trabalho… e, aliás, quando 
isso não acontece, nós tentamos perceber se isso não 
aconteceu. Às vezes tu não percebes porque é que 
alguém te contacta e tu depois percebes de onde é que 
veio essa ligação. 
 

A.B. Gostava que fosse melhor. Eu sou um bocado 
manual…(risos)… Para não dizer rústica… 

A.B. É um bocado… tem muito mais charme, old 
school… Epá, trabalho imenso com o computador, 
todos os dias, a toda a hora… Não é isso… mas a 
minha formação de facto foi muito mais… quando eu 
me formei, havia três computadores na minha escola. 
Desatualizados. Eram três Macs velhinhos que davam 
para fazer umas coisas, mas quer dizer… Havia três. 
Ridículo… isso agora parece… eu fiz muitas coisas 
com fotocópias à cores. Com recortes, com acetatos… 
E não é mau, porque também assisti a um certo 
deslumbramento posterior que houve em relação a 
uma série de pessoas que depois tinham supermeios 
e infraideias, quer dizer… o Photoshop não te dá 
respostas, quer dizer, ajuda-te se tu quiseres 

A.B. A minha relação podia ser melhor, ou seja… 
poderia perceber mais de software, de hardware, de 
internet… e espero vir a perceber…(risos)… mas 
também já percebi… às vezes preocupa-me um 
bocadinho esse meu lado… Sinto que às vezes não 
estou tão atualizada quanto devia… mas também 
já percebi ‘ok… os livros não são em papel, são em 
digital’… não é tanto o material que é o essencial. 
Quer dizer… vai sempre ser preciso designers para 
calcularem qual é a relação entre do tipo de letra, com 
a margem, com o pé… para ser confortável. É isso que 
está no raciocínio, depois é só adaptar ao meio. 

A.B. Em relação, por exemplo, à A.S., que acabou 
o curso há um ano, tirou já Design e Multimédia, é 
evidente que ela faz Processing, sabe programar, eu 
não sei… Isso para mim é chinês… Às vezes, posso é 
não estar tão informada no sentido de que aquilo pode 
ter uma resposta que eu não tenho. Eu não preciso 
saber cada Processing, mas preciso perceber o que é 
que aquilo pode fazer todo o sentido numa resposta 
que eu esteja a dar num projeto… 

A.B. Portanto esse atraso, ou esse pouco 
conhecimento ou essa falta de algum conhecimento… 
Sim. Tenho que admitir que sinto um bocadinho, e 
que sei que, de alguma forma, isso é um handycap… 
Mas também sei que não é o essencial. É preciso é 
estar informada. Posso não saber fazer, mas tenho que 
saber que é possível fazer. Isso já não é mau. 

A.S. Eu acho que eu tenho uma competência que 
nem sempre é utilizada que é a programação e a área 
multimédia. Não é aproveitada porque nem sempre 
surge oportunidades para isso… ainda agora para a 
identidade do Jazz que o J.B. está a fazer, eu fiz um 
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programa para gerar as identidades e… ou seja, fiz 
aquilo que eu sabia fazer, as minhas competências. 
Isso é muito raro haver, é muito raro usar o Processing 
em alguma coisa. 

A.S. Epá… até agora não senti…assim… que me 
faltasse alguma coisa… não digo que não possa sentir, 
de hoje para amanhã, que se calhar devia saber fazer 
modelação 3D e não sei… mas, pelo menos até agora, 
a coisa tem-se dado… E mesmo quando quero fazer 
alguma coisa… consigo simular. 

A.S. Ahh, é de amor/ódio. (risos) Porque eu adoro e 
odeio… e… mas sim, cada vez mais… se comecei a 
ser muito fã do papel e dessas coisas, cada vez mais 
sou fã do computador e das oportunidades que nos são 
dadas através do computador, da experimentação, de 
tudo… claro que tenho os meus dilemas, e então em 
programação é muito fácil odiar, porque às vezes estás 
a resolver um problema… ainda no outro dia tinha 
um programa para acabar e faltava-me só uma parte… 
percebes? Que era fácil… e eu estive quatro horas 
ou cinco, a puxar pelos cabelos e a programar, e não 
conseguia acertar com aquilo… faltava-me sempre 
qualquer coisa… e nesses momentos eu odeio a minha 
relação com os computadores é má, a programar… 
mas na maior parte do tempo… gosto muito. Dá-me 
muito gozo. 

A.S. Eu acho que estou bem artilhada (risos)… eu 
acho que sim. Claro… não digo que… às vezes… 
filmagens… que me dava jeito para alguma coisa… 
mas não tem sido necessário. Ainda não senti que falta 
alguma parte.  

A.S. Não recorri, mas facilmente poderei recorrer. 
Acho que… não tenho problemas nenhuns com isso… 
se às vezes não souber uma coisa, ou não souber como 
fazer…  

D.S. mas o que me torna versátil é o facto de ter 
passado por montes de sítios e fazer… sei lá, por 
exemplo, um catálogo de balaústres e churrasqueiras 
de cimento… um stand para uma gráfica… um 
site para uma cena de produtos biológicos ou uma 
exposição para o MACHADO DE CASTRO. Portanto… 
já trabalhei em áreas tão díspares, no design ou na 
publicidade, que acaba por me dar outro traquejo. 

D.S. Sim… o facto de… eu, até há pouco tempo, 
trabalhava muito em casa. Partilhava imensas 
experiências com o Contente, com o Hugo… e 
ia aprendendo sempre com eles. Depois, tenho 
um curso técnico-profissional, sei imprimir em 

offset… ou melhor, já soube… sei como é que as 
offsets trabalham. Sei como é que as guilhotinas, 
por exemplo… uma coisa simples… mas sei como 
é que elas trabalham. E isto tudo… trabalhei como 
carpinteiro, serralheiro, pedreiro, mecânico… todas 
estas experiências… faço fotografia e sou professor de 
fotografia. Sou obrigado a saber todos os processos 
químicos da revelação… enfim… isso faz com que 
tu… e depois é o dia a dia… aquela questão das 
imagens, Às vezes… ‘ah, não têm qualidade’… ainda 
agora nesta coisa do TAVORA, havia umas imagens que 
iam ser impressas em 1 metro por… 1x15 metros…  

D.S. eu acho-me uma pessoa rápida, em termos de 
execução de projeto… a trabalhar… acho que sou 
uma pessoa que consigo fazer as coisas relativamente 
rápidas…  

D.S. Sou fluente… 

D.S. Acho que não tenho dificuldade nenhuma 
em trabalhar com qualquer programa, mesmo os 
programas que eu não domino. Não sei programar. 
Sei o básico, mas não sei programar. Mas se o tiver 
que fazer, vou à guerra. Quando vim para o Ateliê de 
Coimbra, tirando o A.S. e o André, o resto da malta… 
só algumas pessoas é que… só há pouco tempo é que 
andam a trabalhar em Illustrator, por exemplo. Eu, a 
partir do momento em que o A.M. disse que o Freehand 
ia acabar, passei logo para o Illustrator e obriguei-me 
a estudar o programa. E, mais uma vez, perco umas 
boas horas em casa para ‘dominar o bicho’… não, nesse 
aspeto não tenho grandes problemas. 

J.B. É, senão é uma chatice. É…é, porque senão 
é muito irritante. Quer dizer… eu até admito que 
isso aconteça durante algum tempo. Que seja muito 
criativo e que depois tecnicamente tenha algumas 
deficiências. Mas se não as apurar rapidamente eu 
começo a desinteressar-me muito… começo a… não… 
tenho dificuldade em tolerar isso. Estar sempre a 
corrigir… fazem sempre os mesmos erros… Mesmo… 
sei lá… (pausa)… por exemplo, a Ana Ana B… para 
já, tem alguns problemas de formação… e… ao fim 
destes anos todos continua a… esquece… não liga… 
continua a fazer alguns erros… quer dizer, entretanto 
começa a ser mais tolerável, porque tem outras 
valências e… pronto. Colocou-se num outro plano, 
que merece… mas não deixa de me irritar… quando 
tem uma cor e está… 

J.B. Sim… O trabalho é em quadricromia e está 
uma cor em Pantone direto… continua a fazer essas 
coisas… e eu… continua a irritar-me. E aqui há uns 



175

anexo  d2

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

anos, com ela, irritava-me seriamente… quase todos 
os dias. A ponto de eu… de começar a ser complicado 
trabalhar com ela.

J.B. Havia certas coisas que nós até tínhamos vontade 
de pegar e recusámos muita coisa… ‘epá, não nos 
vamos meter nisto porque vai dar asneira…não vamos 
ser capazes de responder. Não vamos ter capacidade’… 
depois também… a própria área mudou muito. No 
princípio… as coisas… a maior parte dos trabalhos… 
usavam tecnologias que nós dominávamos bem, que 
tínhamos capacidade de reposta aqui, mesmo em 
termos de produção… coisa que, hoje em dia, mudou 
muito… fazíamos livros e coisas impressas em papel. 
Ou pouco mais. E isso hoje é bem, bem diferente… 
mesmo trabalhando para museus, na área das 
exposições, naquela altura, fazia-se tudo… era muito 
mais artesanal. 

J.B. Sim e era outra escala… A escala também mudou 
muito. Não vejo que nós na altura pudéssemos… nos 
primeiros tempos não, com certeza… fazer estas… 
como a renovação do MUSEU NACIONAL MACHADO 
DE CASTRO… lembro-me de fazer exposições lá, 
mas… por acaso nós fizemos a reabertura daquilo… na 
altura… esta já é a segunda reabertura do Museu que 
fazemos… mas era de facto tudo muito mais artesanal. 

J.B. Acho que é uma relação de utilizador… não…  

J.B. Não, não me cansa. Acho que é indispensável… e 
não posso passar sem ser… 

J.S. E… respondemos apesar de tudo com uma 
razoável competência técnica… uma competência 
técnica quase absoluta… Às vezes, há uma falha, mas 
é rara… e uma razoável competência artística. 

J.S. Não é só. Hoje em dia, qualquer coisinha que se 
faça, por mais criativa que seja, tem uma componente 
técnica fortíssima. 

L.A. Para começar, sinto que sou, infelizmente, sou 
muito amador, nessas coisas que eu faço. No vídeo, 
na programação, o que quer que seja. Eu consigo 
desenrascar, mas eu consigo claramente ver que aquilo 
é amador. E eu não me sinto bem com isso… ou seja, 
sentir… se me pedirem para paginar um livro ou uma 
revista, eu consigo dizer que sou profissional. Tenho 
imensas falhas na mesma, mas consigo dizer que sou 
profissional. Eu domino aquilo, pronto. Tecnicamente, 
eu domino aquilo. Se me pedirem para editar 
um vídeo, eu domino até x. Eu sinto que não sou 
profissional, que é uma coisa muito amadora.  

L.A. Agora já não… mas isso também levou o seu 
tempo a eu aprender que é preciso dizer que não… 

‘agora já tenho isto para fazer, não consigo fazer tudo’… 
se querem que eu resolva este e querem que eu resolva 
este bem… e este dá trabalho… tenho que fazer só 
este. 

L.A. Sim… nem é o recorrer… o irem-me perguntar 
‘como é que se faz isto no indesign’ e eu ter que 
explicar. Não é isso. Eu gosto dessa parte. Gosto 
de partilhar esse conhecimento. Gosto de ensinar a 
pescar, digamos… prefiro perder duas horas a explicar 
como é que se faz e aquela pessoa ficou a saber…e 
ficou autónoma, digamos. Eu gosto disso. Não gosto 
quando esse argumento se pode virar contra mim, e 
às vezes isso acontece. Estávamos a falar daqueles 
projetos que vão diretamente para certas pessoas. Para 
o bem e para o mal, alguns projetos vêm ter comigo… 
são-me dados com o argumento de ‘precisamos 
de alguém que faça isto depressa e bem’… e isso é 
um bocadinho chato… (risos)… ninguém gosta de 
trabalhar sobre pressão, ninguém gosta de ter que ser 
pressionado para trabalhar… se me dão trabalho em 
que o argumento é ‘o trabalho vai para ti porque tu és 
rápido… não é particularmente… se é só essa a razão, 
não é lisonjeadora. ‘uau, yah… porque eu domino bué 
isto’… (risos)… isso não é… 

L.A. Às vezes, não. Isto é uma coisa mais ou menos 
natural, é uma coisa pessoal… digamos que eu devo 
ter uma apetência qualquer para a resolução de 
problemas… não é problemas informáticos, mas é… 
eu não sei qualquer coisa, mas vou procurar, descubro 
dois minutos depois… ou seja, sei como procurar, 
tenho as ferramentas, digamos, para resolver o meu 
problema técnico… neste caso, informático. Às vezes 
é um bocadinho chato ser visto como essa pessoa. 

L.A. Sim, é isso que eu quero dizer. 

L.A. Eu percebo essa visão… eu acho é que isso não 
se aprende de um dia para o outro e é um bocadinho 
injusto estar a tentar fazer um bom trabalho… quando 
eu, pessoalmente, e voltado à parte técnica, sinto 
que não domino aquilo. E, portanto, estarei sempre 
a desenrascar uma coisa. Eu não me sentirei bem, 
em relação aos meus pares, os demais designers que 
fazem, se calhar, aquela função melhor do que eu. Não 
me sentirei bem. Acho que é injusto para eles. Acho 
que estão a encomendar a coisa errada à pessoa errada. 

L.A. Isso é difícil de responder… eu gostava de… há 
coisas pontuais que eu gostava de responder, como é 
óbvio. Já falámos de infografia, noutros tempos. Eu 
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gostava de me focar em infografia. Mas é uma coisa 
pessoal… já achei que gostava de fazer tipos de letra… 

L.A. Afinal, não. Quero dizer, continuo a conseguir 
desenrascar coisas… consigo abrir o Fontlab e 
percebo aquilo tudo… não é aquilo tudo, mas consigo 
mexer naquilo. Mas não é isso que eu persigo, não 
é isso que eu quero fazer para o resto da vida. Se 
calhar com a infografia é a mesma coisa. Eu acho que, 
acima de tudo, falando a longo prazo, eu gostava de 
conseguir fazer um bom trabalho. Ponto final.  

L.A. Seja com discos, com vídeo, o que quer que 
seja… gostava de dominar o processo, do princípio ao 
fim… e aqui o fim é… passa para lá daquilo que nós 
costumamos passar. O nosso fim é, mais ao menos, 
a enviar as artes finais para as gráficas… gostava 
também de passar essa barreira e dominar tudo isso. 
O papel, neste momento, é onde tenho mais vantagem. 
Supostamente… é onde eu estou mais à frente no 
conhecimento, e portanto é esse que eu vou depurar… 
mas imagino que haja imensa coisa que eu… nem 
sonhei ainda a possibilidade de fazer. A infografia 
surgiu aqui por mero acaso. Foi um projeto, onde eu 
precisei de fazer uns gráficos e pronto… 

L.A. Gostei de fazer… não só gostei de fazer aquilo 
como achei que conseguia fazer coisas interessantes 
daquilo… 

L.A. Cada vez mais… há uns tempos tive uma 
conversa com o Pedro Joel, que é a pessoa que vem 
fazer a manutenção informática dos computadores do 
ateliê… acerca da evolução dos sistemas operativos… 
e cheguei à conclusão… por um lado, que estou a ficar 
velho. Já não quero evolução nenhuma. Acho que 
aquilo é tudo perfeito. Não preciso de mais painéis e 
mais merdas a mexer. Acho que aquilo é tudo perfeito. 

L.A. Estou num momento em que as ferramentas 
que eu tenho me permitem fazer tudo aquilo que eu 
imagino, digamos. E tudo aquilo que eu não imagino 
é porque não tenho sequer competência para o fazer. 
Eu não imagino fazer uma coisa em 3D porque eu não 
a sei fazer, como é óbvio. Está fora do meu reino de 
possibilidades. Não vou imaginar fazer uma coisa que 
não sei.  

L.A. Para o bem ou para o mal, no iPad não estive 
envolvido… mas voltando um bocadinho atrás, 
naquela coisa de competências técnicas… o J.S. disse-
me para aí duas ou três vezes que achava que, a certa 
altura… que achava que o projeto iPad não devia 
ter sido dado à R.M., mas que ao mesmo tempo não 

estava preocupado com isso porque achava que eu, em 
dois dias, aprendia aquela merda toda. Se calhar é 
um bocadinho verdade… o que eu não soubesse iria 
descobrir… aquilo continua a ser o indesign, não é um 
programa totalmente novo… se calhar não seria um 
problema. E é também essa a visão que eu tenho. Não 
sei fazer qualquer coisa em inDesign, vou descobrir, 
porque sei fazer milhentas outras coisas… é um 
bocadinho isso… 

R.M. isso também depende muito das pessoas, mas 
eu tenho também muito vergonha de, às vezes, em 
expôr o que faço, ou de mostrar o que faço… por 
insegurança, e por às vezes achar que não está bem… 
principalmente numa fase inicial, em que queres 
experimentar, e vês que as outras pessoas estão a ver. 

R.M. Têm todos mais ou menos o mesmo ‘grau 
tecnológico’… um mesmo nível? Sim, sim. 

R.M. Eu acho que as minhas capacidades foram 
reforçadas. Sei lá… eu acho que domino muito… em 
termos técnicos, domino muito melhor os programas 
agora… ok, também é óbvio… consoante o tempo 
que vais trabalhando nas coisas, mas… e também 
consoante as necessidades de fazer determinada 
coisas, nomeadamente agora a questão do iPad. Mas 
mesmo sem ser isso, coisas do dia a dia, tipo… os 
programas com que usualmente trabalhamos, sinto-
me muito mais desenvolta, completamente. E… 
consigo… se é preciso uma fotomontagem qualquer 
e que eu antes se calhar não sabia fazer bem e que 
a coisa se percebia se calhar agora já consigo… se 
calhar… com pormenores técnicos, trabalhá-la de 
forma a que a coisa pareça real. Ou seja, consegues 
ficcionar basicamente tudo… 

R.M. Não, o R.B. também me ajudava, e mesmo o 
L.A… mas também por iniciativa deles… dentro do 
iPad, eram mais eles… mas muitas vezes tinha que 
procurar nos fóruns…epá, e eu não sou muito de estar 
e ver… agora se calhar já tenho mais esse hábito: ‘ok, 
tenho um problema. Escrevo esse problema na net 
e…’ vais aos fóruns e vês como é que a coisa pode ser 
solucionada… e o ipad também funciona muito assim. 
Principalmente na altura em que foi lançado…  

R.M. Sim, exato… mas ainda assim, ficavas… sentias 
que resolvias as coisas… tapas um buraco ali, e abre-
se outro ali, e vais tapar…  

R.M. Falando concretamente do iPad… que foi o mais 
avançado, tecnologicamente, com que trabalhei… o 
meu conhecimento não era de todo suficiente. Aliás, 
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tivemos ajuda externa por causa disso. E ainda assim, 
as coisas que eu ia fazendo, erros que iam surgindo e 
que eu ia superando, muitas vezes não percebia porque 
é que os superava… ‘ok, isto já está a funcionar…’ 
mas também porque eram quase projetos-piloto, 
portanto… ninguém sabia porque é que aquele 
erro existia, tu davas a volta e não sabias bem 
porquê… experimentação… lias algumas coisas para 
tentares desenvolver determinada função ou resolver 
determinado erro, mas ficavas do tipo ‘ah, está bem…’ 
se calhar solucionavas um e criavas outro e depois 
ficavas sem perceber outra vez porquê… (risos)…
E aí tu procuravas ajuda? Sim… 

R.M. Acho que me dou bem e que aprendo… e quanto 
mais praticas, mais fácil é a coisa… 

R.B. Também, sim. 

R.B. É evolutiva… posso dizer que pode até ter que 
ver com a forma de trabalhar… poderá ter a ver 
também com o tipo de trabalhos que temos… estamos 
a falar de variações com algum espaço temporal 
grande… é a própria evolução das coisas.  

R.B. Não, é adequado. Até pela própria natureza 
do ateliê, do trabalho que temos lá dentro, não 
damos assim tanta importância à tecnologia. Se 
conseguirmos que isso seja uma área de trabalho, e 
que nos dê alguns projetos… e se conseguirmos 
entender essa nova área, facilmente resolveremos… 
depois logo resolveremos a questão tecnológica. Foi 
assim, por exemplo, com os ipads, em que fizemos um 
esforço coletivo razoável… fizemos isso mesmo para a 
animação em vídeo, por exemplo… para os sites… 

R.B. Eu… se calhar hoje sou mais assim do que era. 
Não tenho propriamente um lado inato de ‘sai uma 
coisa e vou comprar a tecnologia… vou ficar a saber’… 
não tenho de todo esse chip… mas se calhar hoje sou 
um bocadinho mais assim. 

R.B. Sim, acho que sim. As pessoas hoje estão 
relativamente bem preparadas, e eu também não fujo à 
regra. Vejo… vou-me adaptando à medida que vejo… 

R.B. Não, acho que não. Acho que nós não… 
felizmente não passaremos… ou então passaremos 
por outras… uns anos mais à frente, por outro tipo de 
variações. Mas não. 

A.B. Ok… é por aqui, a ideia é esta, não não há um 
estilo, não há uma receita, não há uma fórmula. Mas há 
modos corretos, modos apetecíveis, há modos desejáveis 
e há outras abordagens que não interessam… porque… 
são efémeras, porque são parecidas com não sei o quê… 
e isso foram coisas que eu me fui apercebendo… lá 
está… não por projetos propriamente ditos, mas por 
estar no mesmo espaço que o J.B., em conversas em que 
no fundo as pessoas se vão conhecendo. No fundo, fui 
conhecendo o J.B… 

A.B. Passa, porque começas a perceber pelo tom de 
ironia dele, pelo pelas criticas, pelas apreciações que faz, 
aquele que vale a pena ou não experimentar no trabalho 
que vai ser sempre validado por ele…  

A.B. Condiciona… Condiciona seguramente, mas acho 
que de uma forma boa… 

A.B. No fundo é isso que nós vamos criando para nós 
próprios ao longo dos anos que vamos trabalhando com 
ele, a certa altura temos um filtro muito tecido pelo J.B. 
Tecido por ele… 

A.B. Exatamente, e portanto no fundo é como se fosse 
um tecido, em que há uma base, de meia dúzia de linhas 
em que te vais entrelaçar as tuas linhas. 

A.B. Como se fosse um tapete… e a certa altura é 
já difícil perceber o que é que é do J.B., o que é que 
não é… às vezes não… é um bocadinho… lá está, a 
questão da autoria… a certa altura é uma coautoria, 
mas é evidente que o J.B. está sempre por detrás. É o 
maestro da orquestra… muitas vezes participa imenso 
nos projetos desde à génese até ao fim, e muitas 
vezes não. Passa só no fim e diz: — ‘Eh pá, está fixe, 
está bem… Dá-se um toque’… Mas essa coisa de 
aparentemente quase… não-participativa, de chegar 
ao fim e dizer: ‘está porreiro, nem vou mexer’… é 
tão importante como o resto… há essa validação… E 
é aquele olhar de fora… por vezes estamos ali num 
projeto, completamente submersos, em tudo aquilo 
e faz muito, dá muito jeito… é muito importante, ter 
alguém, que neste caso é o J.B., que vem com o olhar 
fresco, sem muitas vezes… sem saber tudo do projeto, 
mas sabe o essencial, e percebe: — ‘Eh pá, é isso… 
não é isso… não é nada por aí’… 

A.B. Eu acho que o J.B. é um bocadinho diferente… 
Eu não sou muito conhecedora das realidades dos 
outros ateliês de outras autorias do design. Ah… 
tenho ideia que no Ateliê de Coimbra há uma ligeira 
diferença, começando logo pelo nome… Se bem que 
há muita gente que diz ‘O Ateliê de Coimbra é o 

Filosofia
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ateliê do J.B.’… mas eu acho que O Ateliê de Coimbra 
sempre teve, desde o início, uma postura muito mais 
de empresa de design, com um diretor criativo, do que 
propriamente um ateliê de assinatura… Acaba por 
ter… tem lá todo o ADN do J.B… mas é diferente… 
parece uma coisa só do carimbo no papel, mas não é… 
acho que imprime logo uma dinâmica e um discurso 
que a própria equipa interioriza e que é praticado 

A.B. nós tentamos que não haja um estilo no Ateliê de 
Coimbra, tenta-se… mas acaba sempre por haver… há 
sempre… Podemos não lhe chamar um estilo mas, está 
ali um gosto… uma curadoria… dos nossos próprios 
trabalhos. Abortamos uns, investimos noutros… Mas 
voltando ao início da resposta, acho que talvez haja 
menos autoria nesse sentido… o J.B. quase… 

A.B. nós temos esse problema de dizer que o J.B. é 
o diretor criativo, mesmo quando concorrermos a 
concursos porque… é evidente que há ali sempre… o 
J.B. participa imenso, e mesmo quando não participa 
imenso, participa, mas não é aquilo que os americanos 
normalmente dizem de um diretor criativo, que é 
aquele que tem a ideia, cria o conceito e o designer 
executa. Nós não trabalhamos assim. É muito raro, é 
raríssimo. Se aconteceu foi uma ou duas vezes. Ah… 
normalmente o designer fica com aquele projeto… 
tem que pensar, tem que projetar, tem que desenhar 
e normalmente vai ter com o J.B. quando já tem uma 
ideia, ou duas ou três e é preciso reunir… é preciso 
fazer opções que o designer não está a conseguir 
tomar sozinho… ou que tomou, mas ainda assim quer 
validar ou confirmar. E portanto, daí essa ideia de 
tecido. Porque há quase tanto de um como de outro… 

A.B. Estar recetivo… e acho que isso é uma coisa 
importante para ele e para o Ateliê de Coimbra. Ir 
havendo uma certa frescura, um certo sangue novo… 

A.B. Há vários valores que o J.B. e que O Ateliê de 
Coimbra incorporam. Alguns não vêm só do J.B… mas 
do J.B., em termos de design, na prática… ou melhor… 
dos resultados obtidos… por exemplo a tipografia é 
claramente um valor inalienável… nada sai dali com 
uma tipografia descorada, mal tratada, mal escolhida, 
quer dizer… é quase como ir à um baile de gala de 
galochas, quer dizer… não pode ser. A tipografia é o 
discurso. Há ali, claramente, um grande cuidado e um 
grande rigor com a tipografia. E depois também na ideia 
do sentido das coisas… o projeto tem que fazer sentido. 
Nós não nos sentimos nada confortáveis, e acho que 
isso… não sei se nasceu do J.B. se nasce na equipa, se 
nasce no design em si, mas é praticado no Ateliê de 
Coimbra de forma natural… é que as coisas têm que 

fazer sentido, estar a fazer uma coisa ‘ah, é giro assim’. 
Isso para nós nem sequer é design. 

A.B. É um processo de reflexão, há uma ideia… são 
sempre soluções à medida. É evidente que há fórmulas. 
Há coisas que são corretas e outras incorretas, e as vezes 
até é correto fazer aquilo que é incorreto… Mas isso é 
preciso saber fazer isso. Acima de tudo há uma ideia de 
fazer uma coisa coerente, pensada, racional. E muitas 
vezes ouvimos ou vemos abordagens ao design e à 
prática do design como se fosse só uma questão de ficar 
bonito, ficar estilística… pôr os cantos redondos, como 
agora tanta gente faz… Tens um logótipo quadrado e 

‘vamos fazer um refresh e vamos pôr os cantos redondos 
a isto para ficar mais fashion, mais leve e tal’… nós 
temos dificuldade em fazer isso. Nem percebemos muito 
bem o que estamos a fazer, quer dizer, não está na nossa 
estrutura fazer este género de coisas. Percebemos o 
que é que o cliente até possa querer… ‘ok, valorizar a 
imagem… está um bocadinho retro e pode dar a ideia 
de que não evoluiu, mas não conseguimos fazer essas 
coisas só porque sim. Se sentimos que aquilo não está a 
a fazer sentido, que não é preciso, que não é necessário… 
não mudamos. 

A.B. Acho que muitas vezes, é. Pode ser. Tens uma 
coisa que está bem feita, e que não necessita de 
trabalho nenhum, e muitas vezes fica pior, só porque o 
dono da empresa está com vontade de mudança… de 
mudar o penteado… então que vá cortar o cabelo… 
que deixe a marca em paz. Acho mesmo que há uma 
certa inconsciência. Isso vê-se nos magistérios: a cada 
ministro novo que entra, muda a marca. Falta-nos um 
bocadinho daquela aristocracia inglesa e acho que o 
J.B. pensa muito assim… e eu sinto, penso o mesmo e 
subscrevo. Portanto, essa abordagem do trabalho… uma 
coisa com pés e cabeça… É como um cozinheiro estar a 
misturar ingredientes que não fazem sentido nenhum. O 
teu papel é esse mesmo… tem que haver um pensamento 
por detrás… 

A.B. Agora, o J.B… passa por toda… há ali um 
tempero, com mais intensidade, com mais colherada ou 
menos, está lá… e daí dizer-se que não há um estilo. Se 
houver um estilo é o rigor tipográfico. E aí talvez seja o 
condimento… 

A.B. E no fundo, para ser justa com o J.B., há um 
lado muito bom nisso. Torna a equipa mais forte. 
Desembaraça-te… É evidente que a figura dele está 
lá, mas… também é muito fácil dizer ‘vou fazer vinte 
opções e depois o J.B. depois escolhe’… quer dizer… 
isso não é design… isso, uma máquina também faz. 
Programas, dá-te trinta opções diferentes e tu escolhes 
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uma… E nesse aspeto, o J.B. cria uma equipa um 
bocadinho mais independente, um bocadinho mais 
adulta… e que faz sentido naquilo que é o sistema de 
trabalho e de autoria do Ateliê de Coimbra, em que há 
ali muita autoria para além do J.B. Imensa. 

A.B. Sim, cultura visual, conhecimento, de referências 
teóricas e históricas do design enquanto disciplina… 

A.B. É importantíssimo. Podemos estar ali a fazer um 
trabalho… ‘eh pá, tão giro… mas vamos juntar aqui 
um bocadinho de Construtivismo com Arte Pop’… mas 
aquilo não faz sentido nenhum, porque não tem nada 
a ver com a génese do projeto, com o cliente, com os 
conteúdos… tem que fazer sentido. Não pode ser uma 
coisa… ‘vamos juntar isto com natas que fica bom no 
fim… não pode ser… 

A.B. Com uma postura honesta perante o cliente, com 
uma postura honesta perante o design, perante nós 
próprios… quer dizer, não roubamos, não somos 
roubados, respondemos com um prazo decente… foi 
outra coisa que eu senti… agora começamos a não sentir 
tanto isso, com esta conjuntura da crise… parece que 
os clientes estão todos a ficar loucos, e os prazos são 
insanos.  

A.M. As próprias questões que nós temos que fazer, 
muitas vezes geram conflitos de interesses… estamos 
a falar em termos de… os designers, claramente, têm 
uma grande… embora eu defenda, e sempre disse 
isto publicamente, que o design seja uma prestação 
de um serviço. Não é uma atividade artística… há, 
claramente… todas as profissões provavelmente sentem 
isso, mas eu acho que com particular incidência no 
design e nalgumas outras profissões adjacentes, há uma 
grande dose de necessidade de realização profissional 
e, se calhar, até, se quiseres, de afirmação autoral dos 
designers. Isso desde logo é um terreno muito fértil para 
conflitos de interesses… Com Programas de clientes, 
com necessidades de viabilidade financeira… 

A.M. Eu acho que estou demasiado no meio disso 
para estar a qualificar essa coisa… acho que esse é 
o tipo de análise que alguém de fora… claramente 
temos questões, temos traços de personalidade muito 
divergentes, nalgumas coisas… mas que eu acho que 
são muito importantes nalgumas coisas… por outro 
lado, acho que temos uma partilha de alguma coisa que 
são fundamentais, e são essenciais… aos dois, dar um 
enorme gozo fazer… acho que esse é um dos segredos 
porque isto funciona bem. É o gozo de desenvolver 
projetos… de partir de um plano de intenções, de 
executar e de obter resultados… e isso por exemplo, eu 

acho que partilhamos isso. Quer um, quer o outro, retira 
uma grande satisfação disso. Mas depois há uma série 
de outras coisas… desde formas de estar na vida, etc, 
em que somos muito diferentes. Mas não diferentes no 
ponto de antagónico. Não há aqui nenhum antagonismo 
de eu não me rever de todo nele ou vice-versa… 

A.M. Eu tenho alguma dificuldade em falar desse 
processo dentro do Ateliê de Coimbra, porque para falar 
disso acho que é preciso alguns termos de comparação… 
e para isso, era preciso conhecer a realidade de outros 
ateliês. Daquilo que eu conheço, é essencialmente 
através de relatos… das revistas, dos livros… não tenho 
vivência, em primeira mão… embora tenha já estado 
em alguns ateliês, mas de uma forma muito esporádica. 
Mas não tenho noção de como é que os outros ateliês 
funcionam. Conheço alguns ateliês que funcionam 
muito no regime de que o diretor criativo define quase 
um plano, ao milímetro, dos projetos, e depois tem 
uma equipa que executa. Aqui no Ateliê de Coimbra 
não funciona tanto assim. O J.B. não é determinista em 
termos de soluções. 

A.M. O J.B. adota muito mais um estilo de direção 
criativa de seleção e orientação. Ou seja, há uma grande 
dose de liberdade para os diferentes designers dentro da 
empresa.  

A.M. e acho que isso é muito importante. Eu acho que 
é muito importante nas empresas, terem uma noção 
muito clara… e das pessoas, do que é que são, do que 
é que querem fazer e de como é que querem fazer. Já 
tenho algumas dúvidas em que isso seja escrito em 
pedra de forma muito rígida, e por isso é que nunca 
demos esse passo. Já falámos muito sobre isso e 
discutimos muito isso. Essas conversas informais de que 
eu falei muitas vezes são em torno disso… em torno de 
definir um bocadinho fronteiras… de percebermos, de 
confrontarmos um com o outro… o que é que estamos 
dispostos a fazer, com quem é que estamos dispostos 
a fazer, com quem é que estamos dispostos a trabalhar, 
como é que estamos dispostos a trabalhar… só que estas 
coisas também vão… não são… há fronteiras que são 
absolutamente claras para nós e definidas, há outras que 
são nuances… 

A.M. inclusivamente havia quase uma rejeição… ‘não 
quero saber disso’… as coisas estão interligadas… em 
termos de filosofia… (pausa longa)… eu se calhar volto 
aí a essa questão… ela existe… já há muito tempo 
que… eu acho que a nossa forma de trabalhar já está de 
tal maneira imbuida no nosso dia a dia que eu até me 
esqueço da… 
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A.M. uma das máximas que nós tínhamos definido, 
ou elencado, não de forma explícita, mas implícita 
no início da empresa que era… nós temos que ser 
competentes e profissionais e, se assim formos, será 
fácil trabalhar com qualquer pessoa. Ora aí está 
uma daquelas coisas que parece que faz sentido… 

‘sim, senhora’… e percebemos, ao fim de dois ou 
três anos, que era um enormíssimo disparate, isto… 
esta é uma área que não é um fornecimento de um 
serviço parametrizado, ou técnico, em que baste ser 
profissional, competente e cordial, e é garantia de 
sucesso de um projeto. Percebemos rapidamente que 
esta é uma atividade que vive e depende muito da 
empatia entre atores. Neste caso aqui, entre equipa de 
design e cliente. 

A.M. o designer, ou a equipa de design, saber 
respeitar o cliente, percebendo que o cliente muito 
provavelmente percebe muito mais do negócio dele 
do que nós e que muitos dos contributos do cliente, ou 
todos os contributos do cliente, são fundamentais e 
são para ser ouvidos e levados em consideração. Isto 
desde logo é uma questão de empatia… e depois há 
aqui uma dimensão pessoal, quer dizer… porque é que 
nós nos damos bem com algumas pessoas mais do que 
outras… porque é que nos aproximamos mais de uns 
e gostamos mais de estar com uns do que com outros… 
há aí uma dimensão de personalidades, e lá está… 
essa é claramente uma questão: nós procuramos e 
já percebemos… e não forçamos, lá está… essa é 
uma das filosofias da empresa… evitamos forçar 
relacionamentos de trabalho quando percebemos que 
correm riscos… e aliás já nos tem custado… 

A.M. de perceber que há projetos que estão a vir no 
nosso caminho e que eu provavelmente tenho que os 
recusar porque percebo a priori que não estão reunidas 
as condições para que aquilo seja um sucesso… e 
portanto, a prazo, iriam prejudicar muito mais a 
empresa… mesmo que eu conseguisse ali fechar um 
contrato e faturar, iríamos provavelmente sair dali 
com muitas mazelas e com muito menos vontade 
e ânimo de volta no dia seguinte… iríamos muito 
provavelmente ficar com alguém que não seria um 
bom embaixador do nome do Ateliê de Coimbra no 
mercado… e portanto, às vezes são essas decisões… 
essa é claramente uma das questões… 

A.M. Não é desvalorizar a execução… é assim… se o 
plano, se o projeto for bom, a execução… só tem que 
se ser competente… e daí a importância do diretor 
criativo… nós, no design, temos tendência a valorizar… 
não é só em Portugal… a valorizar a execução 

A.M. é curioso perceber que a aiga, há muito pouco 
tempo alterou a filosofia dos concursos de design… 
que eram, até ao ano passado ou há dois anos, muito 
orientados para o resultado final, muito valorizados 
com base na dimensão estética, etc, e eles desde o ano 
passado que o principal concurso deles agora se chama 
Justified… e em que eles pretendem, obviamente, sem 
descurar o lado… essa dimensão estética… defendem 
uma análise sobre… quer dizer, de que forma é que 
aquele projeto de design resolveu o problema, de que 
forma é que envolveu os stakeholders todos… por 
acaso tenho estado a acompanhar e eles têm estado 
a divulgar os primeiros vencedores desse concurso 
e a forma como os mostram já não é uma galeria de 
imagens bonitas… há uma grande componente de texto, 
de contextualização: qual era o problema, quais foram 
as dificuldades, qual foi a nossa abordagem… e de 
facto acho que isso é que é design… esse é que é o lado 
importante do design… 

A.M. há um texto, que já não é o texto de apresentação 
atual do Ateliê de Coimbra, que está no site do Ateliê 
de Coimbra, mas é o texto anterior, que é muito 
definidor dessa nossa maneira de ver o design… o 
design é resolver problemas de comunicação, mas 
é muito um exercício de diálogo… de diálogo entre 
o designer e o cliente, de diálogo entre a equipa… 
portanto, é um processo iterativo, até… não é um 
processo linear… é um processo, um bocadinho, de 
voltar à solução, repensá-la… e mesmo internamente 
isso também se verifica. 

A.M. Nós isso percebemos, a certa altura, que de 
facto é da natureza humana, quer dizer… às vezes é 
difícil tomar decisões e correr riscos e nós isso… os 
designers têm que ter, quando discutem o projeto 
com o seu diretor criativo, ou mesmo com os seus 
pares, dentro da empresa… não estou a dizer que 
pontualmente não possam estar num bloqueio 
qualquer e necessitem de fazer um brainstorming com 
alguém e podem ir com ideias um bocado vagas só 
para testar conceitos. Mas, regra geral, têm que ir com 
uma ideia concreta e fundamentada do que estão a 
apresentar. E, portanto, a relação funciona muito aí. 

A.M. … eu desafiei-o, antes de ir embora, a fazer um 
blogue sobre a experiência dele no Ateliê de Coimbra e 
com dicas úteis para futuros. E esse blog foi facultado à 
Nikki, que veio a seguir… há aí essa preocupação. Não 
temos a filosofia… lá está, essa é mais uma questão 
de filosofia da empresa… não temos uma filosofia de 
grande rotatividade dos estagiários… procuramos 
selecionar estagiários que nos despertem interesse e 
com quem achamos podemos aprender também alguma 
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coisa. Nós temos uma percentagem muito baixa de 
estagiários vs. equipa permanente… aliás, nós não 
aceitamos ter mais do que um estagiário em cada 
momento na empresa porque achamos que isso… 

A.M. Eu acho que, para já… isso foi muito pensado, 
também… a estrutura do ateliê e a organização 
funcional. Isto é… lá está, eu tenho alguma 
dificuldade… eu não conheço, tirando pela literatura, 
ou pelas revistas e pelas livros, e muitas vezes nós 
sabemos que são retratos muito retocados, não é…? 
Necessariamente… obviamente, quando nós nos 
apresentamos, mostramos o nosso melhor, portanto… 
as coisas também nunca são… e eu não tenho grandes 
pontos de referência e se calhar aquilo que eu acho 
extraordinário e muito bom na minha empresa é o 
banal e o comum na maior parte dos ateliês. Não 
faço ideia… mas que eu valorizo, valorizo… Por um 
lado, esta questão de não ter um diretor criativo que é, 
simultaneamente, o responsável pela gestão da empresa, 
que é muito frequente, pelo menos em Portugal.  

A.M. mas acho que esta coisa de nós estarmos em 
Coimbra, termos nascido como nascemos… temos 
provavelmente muitas questões que fazemos de uma 
forma estranhíssima, porque não somos da Escola 
de Design, isto é… eu e o J.B. não tivemos essa 
herança… temos muitas outras que eu acho que, se 
calhar, também funcionam bem porque não sofremos 
de algumas heranças negativas que o Design também 
sofre, nomeadamente aquela de que nós já falámos 
muitas vezes de uma certa visão… de herança 
das Belas-Artes, de pudor em relação a trabalho 
comercial… quer dizer, quando o design é, por 
excelência, um trabalho aplicado… 

A.M. … finalmente, epá, como um outro traço da 
empresa… e lá está, eu não sei. É um bocadinho 
baseado no feedback que recebemos de alguns 
estagiários ou colaboradores que passaram pelo Ateliê 
de Coimbra e depois saíram… eu acho que há aqui 
um outro fator de interesse ou de atratividade para 
essas pessoas, que é… eu acho que é uma cultura e 
uma empresa com… não acho que sejamos muito 
diferentes de tudo o resto que existe, mas particular… 
quer pela forma como nasceu, quer pela localização 
periférica dentro da periferia… não só Portugal é 
periférico como nós, dentro dessa periferia, também 
somos periféricos… eu vejo isso, por exemplo, 
nas candidaturas de muitos dos tais estagiários 
internacionais que nos chegam… também há um 
certo… há uma certa curiosidade nisso e uma certa 
vontade de… que dizer, não só… 

A.M. Isto não quer dizer… é assim, nós fazemos 
muitas vezes propostas orçamentais e até de estratégia, 
entre aspas, sem estar adjudicado. Isso é o mínimo… 
muitas vezes, há muito trabalho, mesmo aí, a fazer… 
muitas vezes o cliente pede-nos uma solução mas é 
uma decisão muitas vezes já decidida pelo cliente, 
que muitas vezes nem sequer corresponde… nem 
sequer é a solução à necessidade real. Muitas vezes, 
o nosso trabalho é identificar essa necessidade de 
comunicação e, então sim, propor uma solução. Agora, 
no trabalho especificamente de design… e aí, também 
é interessante: o que é que um gabinete destes vende? 
É o objeto gráfico, é a solução gráfica? Não é… 

A.M. Esse é o drama de ter uma empresa de design. 
Num plano teórico, eu diria que, se é preciso estar 
a explicar isso, para ganhar o cliente, é porque não 
interessa. Quer dizer, lá está… tem que haver uma 
perceção… para que o design possa ser eficaz, resultar 
e ser bom, tem que haver a perceção do lado do cliente 
de que é necessário e ter uma noção do que é a sua 
importância, mesmo que não seja a noção exata, ou 
aquela que nós temos, tem que ter a noção de que 
isto é uma questão… e que não contrata porque sim, 
porque agora é isto que se faz. 

A.M. Num plano teórico, no limite, eu diria que ‘se 
nós ainda temos estar nisso’… isso só revela que, do 
lado de lá, a organização não valoriza o design e não 
percebe qual é o valor e o potencial que o design 
pode ter para o serviço, ou o produto, ou a atividade 
que faz. E isso também me guia, normalmente, em 
termos de continuarmos a trabalhar ou não. Se eu 
percebo que há essa perceção, se eu percebo que há 
uma expectativa… ou irrealista das capacidades do 
trabalho do design… que agora o design vai chegar 
e vai salvar o empreendimento imobiliário que é 
um desastre e que foi feito no sítio errado, e com má 
qualidade, e que é a brochura que os designers vão 
fazer que vão transformar aquilo num sucesso de 
vendas… epá… a priori eu tento que esse projeto nem 
sequer avance, porque não vamos conseguir… ou 
porque o design tem propriedades mágicas de que 
nós chegamos e tornamos um produto ou um serviço 
numa atividade sexy… 

A.M. o contexto é muito importante. Não só em 
termos da perceção do design mas também a forma 
como lida com ele 

A.M. trabalho especulativo, não… é speculative 
work… eu acho que em português a tradução não está 
certa, mas… trabalho não remunerado não fazemos, a 
não ser obviamente pro bono e com um conjunto de 
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regras muito claras, definidas, associadas a isso… por 
norma não o fazemos. Há exceções, mas por regra não 
o fazemos.  

A.M. Uns quantos princípios fundadores e que 
norteiam o nosso trabalho… por um lado, foram já 
discutidos há tanto tempo, e já interiorizados… se 
calhar faz falta… um dia destes escrever isso… de 
facto, elas estão identificadas, estão assimiladas, estão 
no DNA da empresa… e, por acaso, está na altura 
de fazer um exercício desses… eu por acaso estive 
sempre um bocado relutante em O Ateliê de Coimbra 
escrever o seu manifesto… acho que essas coisas são 
sempre um bocado como os planos de gestão… se 
calhar algumas coisas essenciais não mudam, ao 
longo do tempo… mas acho que normalizar isso… 
mas até como perspetiva de reflexão… 

A.M. Nós, quando montámos uma empresa, eu e o J.B., 
falávamos muito sobre algumas regras orientadoras… 
com quem é que trabalhamos, com quem é que não 
trabalhamos… aquela coisa que eu disse de que… 
epá, se formos profissionais, competentes e cordiais, 
conseguimos trabalhar com toda a gente…e fazer 
bom trabalho… e percebemos claramente que não 
fazia sentido nenhum… interessa muito mais, a 
posteriori, com base na experiência e na tentativa 
e erro… de facto, o que é que eu aprendi com isso 
e então aí, sim, tentar cristalizar eventualmente 
algumas regras ou fórmulas, ou diretrizes… ‘epá, já 
aprendi esta lição e portanto vou escrevê-la aqui no 
quadro para me lembrar delas’… do que propriamente 
a priori dizer uma coisa… nós podemos a priori dizer 
que ‘só vamos trabalhar com clientes não sei quê’… 
mas depois, a realidade não é assim, adianta muito 
pouco… mas isso para dizer um bocado que aquela 
questão dos princípios orientadores… há muitos mais 
do que aqueles que me ocorrem no momento. E tenho 
a certeza absoluta que, se desse dois passos atrás, no 
dia a dia, e começasse a tentar elencá-los… e por 
acaso acho que esse é um exercício muito curioso que 
podia ser feito no Ateliê de Coimbra… de uma série 
de opções que, no fundo, acabaram por moldar aquilo 
que é a cultura e a prática diária, e que estão de tal 
maneira enraízados… 

A.M. É evidente… quer dizer… o referencial mais 
importante é sempre a experiência traumática de 
algum trabalho recente em que nós decidimos ir 
para fora desse território e percebemos porque é 
que temos isso tão bem definido. Estou a falar de 
projetos gráficos em que ainda não temos conteúdos 
definitivos, ou porque é que nós, quando apresentamos 
uma proposta de identidade, não apresentamos 

várias alternativas em simultâneo… não é por uma 
questão de dar mais trabalho, ou de fazer, porque isso 
internamente estão sempre estudados outros caminhos. 
Não apresentamos várias, porque tem uma razão de 
ser: por um lado, porque achamos que muitas vezes 
esse é um exercício de preguiça… porque a certa 
altura, não nos obriga a escolher uma e a desenvolvê-
la como deve ser… ‘epá, esta é uma ideia boa… e aqui 
está outra… vamos assim com várias’… 

A.B. É… porque também é importante essa ideia de 
espírito de ateliê, de espaço, de partilha, de saber o 
que é que… há muita coisa que também chega por 
telefone… 

A.B. Tal como também não vou fazer um bom 
discurso de design, uma boa prática de design, se 
aquilo que querem que eu faça é contra aquilo que eu 
sei e que devo. 

A.B. Agora, há mínimos que a malta… O Ateliê 
de Coimbra não tem nada contra fazer embalagens 
para uma marca de chouriços… É preciso é que 
haja empatia… E que saibam, de facto, do que é 
que precisam. Portanto, não tem nada a ver se é um 
produto charmoso ou não… não é por aí… é uma 
questão do encaixe, de discurso. De perceber que 
podemos ajudar…  

A.B. Percebem que para apresentarmos uma temos 30 
que não apresentámos, mas que não quisemos mostrar 
e que não é uma questão de charme ou de glamour 
ou de presunção… é a nossa forma de trabalhar e 
de acharmos que é assim que devemos responder às 
necessidades dos clientes. 

A.B. OK, a gente percebe que quando um escritor 
escreve um livro aquilo é o menino dele e que a capa 
é uma coisa muito importante. Mas quem percebe de 
capas muitas vezes não é o autor… e muitas vezes nós 
quase que dizemos: ‘o autor que escreva o livro. Para a 
capa estamos cá nós.’  

A.B. E cada vez mais os clientes vêm ter connosco 
pelo nosso portefólio. Portanto aqueles tais equívocos, 
que falamos há pouco, de construir uma vivenda… 
uma moradia tipo Siza com dois dálmatas à porta já é 
raro acontecer, porque as pessoas veem… 

A.B. Percebem o tipo de trabalho, o tipo de linguagem 
o discurso que temos. E se não for nada aquilo que 
querem , nem cá vêm. Portanto esses equívocos não 
acontecem muito. Ou se calhar acontecem e eu nem 
sei deles… O A.M. também é capaz de filtrar muita 



183

anexo  d2

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

coisa. Atenção, que também pode acontecer. 

A.S. Têm é que estar bem feitas. Eu sinto às vezes… 
acho que o Daniel é quem arrisca mais, às vezes, as 
coisas. E há coisas que o Daniel faz que o J.B. nunca 
faria, e no entanto seguem com o nome do Ateliê de 
Coimbra porque estão bem feitas, efetivamente. 

A.S. Não sei se será bem assim. Acho que ele deixa-se 
levar… se as coisas estiverem bem feitas não têm que 
refletir a maneira como ele faria ou como ele pensa. 
Têm é que responder àquilo que é pedido e estar bem 
feito. 

A.S. Hmm… não sei… acima de tudo é preciso ser 
honesto com as coisas. Ainda agora me aconteceu 
uma coisa… ontem, um trabalho que eu fiz… ontem 
apareceu no facebook uma montagem basicamente a 
dizer ‘olhem para isto, um trabalho de um aluno’… e 
um trabalho do ateliê, ‘copiado’. Basicamente… 

A.S. eles ficaram… nem questionaram, sequer… eu 
ter visto aquilo. Porque eu nunca tinha visto aquilo. 
Estiveram sempre do meu lado. E eu acho que isso é 
uma coisa que é transversal, sempre… que é: ‘vamos 
ser honestos, vamos ser diretos, vamos fazer as coisas 
como deve ser.’ E isso é muito bom. E eu ainda não 
acredito muito naquela filosofia do ‘vamos lixar-nos 
uns aos outros, queremos é ganhar.’ Acho que não 
é nada por aí que as coisas funcionam aqui. Acho 
que eles acima de tudo são muito boas pessoas, 
percebes…? Têm uma moral muito… e isso é muito 
bom… trabalhar aqui é muito bom por causa disso, 
porque não andamos a tentar lixar-nos uns aos outros 
e isso é muito positivo. E estão do nosso lado, e somos 
honestos, e confiamos uns nos outros e isso é muito 
bom. 

A.S. [] Mas também disse que não arriscava muito… 
(risos)… Eu acho que… eu não tenho propriamente 
cunho nenhum. Já fiz coisas tão diferentes… que não 
têm nada a ver umas com as outras.  

D.S. Antigamente, trabalhava… e é uma coisa que eu 
tenho falado em relação aos meus colegas com… que 
não estão no Ateliê de Coimbra, mas que me fazem 
questões sobre o Ateliê de Coimbra. Eu, ao início… já 
trabalhei… se calhar sou das pessoas que já trabalhei 
em mais sítios para além do Ateliê de Coimbra, dos 
elementos todos do Ateliê de Coimbra, e há sempre 
aquela tendência de… tu vais para um gabinete, e os 
primeiros trabalhos tentas agradar… não é agradar, 
mas seguir a linguagem que o gabinete já tem. Todos 
os gabinetes têm já uma identidade, uns são mais 

visíveis do que outros, e para mim não foi exceção 
quando vim para aqui, apesar de ter outros gostos e 
gostar de ir por outros caminhos, sentia necessidade 
ao início de trabalhar, tipo… ‘pronto, eu sei que isto 
vai funcionar, sei que está de acordo com o gabinete’, 
e… e era mais em torno disso. Trabalhar para o J.B., 
nesse sentido, era… eu ia fazer sempre as coisas com 
base no perfil do gabinete. Ao longo dos anos, com a 
confiança que fui ganhando com ele, fui arriscando 
cada vez mais, até ao ponto de, muitas vezes, já não 
faço como as coisas são feitas no Ateliê de Coimbra. 
Já vou pelo meu caminho. 

D.S. Eu não sei se dou um cunho muito, muito 
pessoal… eu acho é que cada tema pede determinada 
linguagem, da mesma forma como cada cliente, ou 
cada área, quase que define logo qual é a tipografia 
que devemos usar, eu tento aplicar essa metodologia 
de trabalho quase a todos os trabalhos, e começa 
logo pela escolha tipográfica. Eu não escolho um 
tipo serifado só porque me apetece escolher um tipo 
serifado. Eu não desenho uma fonte só porque me 
apetece desenhar uma fonte. Muitas vezes é o trabalho 
que está a pedir isso, e eu tento ir ao encontro disso. 

D.S. Depois, de encontro às necessidades do cliente. 
Não vale a pena eu… por um lado, estou a trabalhar 
para mim, por outro lado nunca estou a trabalhar para 
mim. Eu, se não deixar o cliente satisfeito, não me 
vale a pena estar a trabalhar. Acho que a ideia é… isto 
depois complica-se porque há clientes que gostam de 
uma coisa, independentemente de ser correto ou não, 
mas… aquilo que eu tento fazer é… cada trabalho, 
analiso, faz-se uma pesquisa, brainstorming, e tento 
encontrar a linguagem… e dentro da linguagem, os 
tipos de letra, etc, etc, que mais se adequam àquilo. 
Eu costumo dizer, por exemplo nos projetos de 
identidade… é onde isto é mais evidente, que é… tu 
escreves um nome e enquanto estás a fazer uma 
pesquisa por 10.000 fontes, há aquela fonte em que 
aquele nome vai ficar super bem. É quase como… não 
somos nós que escolhemos a tipografia, é o nome que 
escolhe a tipografia. 

D.S. É assim, durante um ano e meio, eu diria que há 
coisas que eu fiz no Ateliê de Coimbra que estão mais 
de acordo com a identidade do Ateliê de Coimbra. A 
partir daí, eu apercebi-me que o J.B. não é como um 
diretor criativo normal.  

D.S. O J.B… as coisas que ele faz vai ser sempre uma 
coisa que ele faz. Mas uma coisa que nós fazemos 
são sempre coisas feitas por nós. Portanto, se nós 
tentarmos fazer uma coisa nossa, acho que facilmente 
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conseguimos ter mais sucesso do que tentarmos fazer 
uma coisa que ele goste, porque trabalhamos de outra. 

D.S. Consigo… se fores reparar, todos os livros do 
Ateliê de Coimbra até há dois anos atrás, variando no 
formato, o tipo de grelha era basicamente o mesmo. 
Grelha a duas colunas, imagens a não interferir nas 
colunas de texto, e começar sempre os capítulos 
com versaletes. Sempre. Havia… e isto é uma coisa 
que, se analisares… independentemente do designer 
que tenha feito o livro, seja a R.M., seja o André, no 
livro da Académica, seja o que for, há coisas que são 
fundamentais e que toda a gente faz. Agora… eu não 
sei é se… se é uma imposição do J.B. ou se é uma 
opção do designer. O J.B. não impõe esse tipo de 
coisas. O J.B… eu aprendi algumas coisas com o J.B., 
desde que aqui estou, mas nunca foi… pelo menos eu 
falo por mim… ele nunca se impôs… ‘o livro tem que 
ser isto e isto e isto’. 

D.S. Não. Nunca. Ele dá os conselhos. Eu lembro-
me que havia um livro, em que outra pessoa estava 
a fazer, em que ela queria alterar… dentro da grelha 
ela queria fazer uma segunda… havia ali uma coisa 
qualquer que lhe dava jeito, mas aquilo não encaixava 
dentro da grelha. E mesmo aí… eu lembro-me de ele 
estar a chamar à atenção e dizer-lhe que aquilo não 
era correto, mas que o trabalho era da pessoa. Ela 
fazia o que entedia. Eu sei rigorosamente qual é o 
trabalho, e estava ao lado da pessoa na altura em que 
ela estava a fazer o trabalho, e de facto ele tinha razão, 
mas não impôs. Eu acho é que as pessoas, muitas das 
vezes… o que é que acontece… tu, para conseguires 
determinados objetivos e mudares, tens que trabalhar 
mais… e muitas vezes fora de horas… em casa, 
pesquisas… e o trabalhar não significa estar… quando 
digo trabalhar não estou a dizer que tens que estar 
ali, naquele projeto, a mexer, a compôr… muitas 
vezes, trabalhar é ires apanhando outras coisas, indo 
vendo outras coisas, coisas que os outros fizeram e ir 
experimentado fora do trabalho e depois trazer para o 
trabalho, e experimentando… agora, eu acho que não 
há… mas perdi-me na pergunta… 

D.S. Sim. Na questão da filosofia do trabalho, eu 
acho que acaba por… é assim, a gente tem liberdade 
total para fazer tudo. O facto de… e isto é quase 
fundamental, e acaba sempre por acontecer, é… o J.B. 
tem que ver todos os trabalhos. 

D.S. Acho que a gente deve adaptar… e aí sim, tem o 
cunho do J.B., que é… o J.B. não deixa sair nada que 
não seja legível, que não faça sentido… nunca podemos 
esquecer que uma coisa é design, outra coisa é arte. 

D.S. E há ateliês de design, tipo o Sagmeister, há ali 
um limite… o design e a arte andam ali a tocar-se… 
isso ele não nos deixa fazer. 

D.S. em que as coisas acabam por ser mais gráficas 
do que propriamente legíveis. E ele isso não nos 
deixa fazer. As coisas têm que ser legíveis, têm 
que funcionar, por muito que às vezes a tipografia 
funcione como imagem, que isso também acaba 
por acontecer, tem que fazer sentido e tem que ser 
devidamente justificado. 

D.S. O J.B. nunca impôs. Eu não me lembro do J.B. 
dizer assim ‘olha, utiliza esta fonte’. Nem a mim, nem 
a nenhum dos meus colegas. O máximo que eu já o vi 
a dizer foi ‘porque é que estás a usar esta fonte?‘ ou 

‘que fonte é esta?’ ou ‘não gosto dos números desta 
fonte, isso não tem caixa alta’… há determinadas 
coisas que ele… se a fonte for bem desenhada, por 
exemplo. Estás a compor um texto… não vais compor 
um texto numa fonte egípcia, não é? Um texto para 
ser lido… e ele nisso é muito restrito, mas eu acho que 
nós já sabemos disso, ou pelo menos devemos saber. 
E o que acontece é que quando vem alguém que não 
sabe essas coisas, a gente faz questão de… 

D.S. Na relação que eu tenho com o J.B., acaba por ser 
a mesma coisa. É uma relação de confiança, em que 
ele me deixa fazer quase tudo. 

D.S. A partir daí não tive, assim, grande apoio… e 
também não sei, é estranho… mais facilmente mostro 
os meus trabalhos… mostro os meus trabalhos com 
grande facilidade ao J.B… mas mais facilmente mostro 
os meus trabalhos a um colega meu de escola, que é o 
J.S. Contente, do que mostro a algumas pessoas dentro 
do Ateliê de Coimbra… porque o J.B. olha, por exemplo, 
para o GARE, e diz assim ‘olha, porreiro, acho que 
devias fazer isto e isto e isto… está-te a faltar isto assim, 
assim, ou aquela letra ali assim não está bem, ou não 
sei quê’… o Contente é capaz de dizer ‘epá, brutal, mas 
olha… vê isto assim, assim, que podes melhorar neste 
sentido’… e as outras pessoas, como nunca iriam por 
ali, nunca utilizariam… lembro-me de ter uma conversa 
uma vez, aquela coisa do Start at… uma brochura cosida 
a azul, não sei se viste… eu utilizei um tipo de letra 
em que houve uma pessoa que estava ao meu lado e 
disse assim ‘isso nunca vai passar’. Era um tipo de letra 
monoespaçado… e eu disse ‘não só vai passar, como 
já passou, porque a utilização da fonte depende da 
forma como tu a utilizas’… ficaram assim a olhar para 
mim. Epá… ‘a letra é legível, podes ajustar kernings, 
espaçamentos entre palavras… e tu podes transformar 
uma fonte monoespaçada numa fonte legível’…  
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D.S. mas, se eu vejo que há um trabalho que me vai dar 
gozo, eu não vou estar a fazer as coisas a correr só porque 
existem capas de coleção para fazer… cada coisa tem 
o seu tempo para fazer, nós temos que ser nós a gerir o 
nosso trabalho, e ter consciência que ‘muito bem, eu vou 
perder 2 horas nisto, mas depois vou pegar nisto assim 
assim e vou fazer, nem que seja às 8 da noite’… como eu 
já tenho feito. 

D.S. O modelo do Ateliê de Coimbra é capaz de ser, 
para mim, o melhor modelo de gabinete. Tens um 
gestor e tens um designer. Competências diferentes… 
o designer não tem que estar preocupado com o 
dinheiro e o gestor não tem que estar preocupado com 
o aspeto gráfico da coisa. Divide-se…  

J.B. Eu não… eu não tinha muito bem a noção disso, 
até que… mas… alguns amigos de fora, aqui há 
uns tempos, chamaram a atenção para isso… que 
achavam… estávamos a discutir isso e eu disse-lhes 
que cada um tem os seus projetos… e as pessoas 
de fora é que me chamaram a atenção que há uma 
marca, quer dizer… mesmo sendo trabalhos muito 
diferentes, com expressões individuais, às vezes, 
que há uma marca qualquer, uma regra qualquer 
que se nota nos trabalhos todos… e mesmo sem se 
perceber muito bem o que é que é, só se pode atribuir 
à minha intervenção… quer dizer… se eles são 
todos diferentes e depois há ali coisas que ligam os 
trabalhos deles, é porque provavelmente é por causa 
da minha intervenção. E quando comecei a reparar um 
bocadinho nisso, de facto acho que é… quer dizer… 
todos eles me mostram os trabalhos e eu discuto os 
trabalhos com todos eles… e se calhar, mesmo sem 
ter essa perceção, às vezes, acabo por conduzir num 
determinado sentido que os aproxima. Mas não… 
também não é com intenção de pôr a minha marca, de 
autoria…  

J.B. Não… Eu acho que é esta… ali há uma função 
quase de regulação… ‘epá, isto não está bem’… e, sem 
querer, estou a influenciar. Eles aliás queixam-se disso, 
às vezes… queixam-se que eu faço coisas que, por 
exemplo, não os deixo fazer a eles. 

J.B. Sei lá… arriscar algumas coisas. Fazer coisas no 
limite daquilo que pode ficar… pode dar asneira, não é? 

J.B. Não. Não confio. Não… quero dizer… eu aliás 
digo-lhes isso. Eu deixo fazer se eles forem saber 
exatamente como é que aquilo se faz, quem é que se 
faz, pedirem provas… mostrarem… por exemplo, o uso 
de determinados materiais… ‘ah, metalizado, e não sei 
quê’… uma tinta que deita chispas… ‘ok, traz lá. Traz 

isso, que eu quero ver e traz um tipo que faz isso, que já 
fez, porque eu quero ver coisas que ele já fez’…  

J.B. Não é… de facto, não é a minha filosofia. Não 
é muito. E portanto… acho que há imensa… tenho 
sempre a sensação que há muitas coisas para fazer 
ainda… que se pode fazer muita coisa ainda dentro das 
convenções… não está de todo explorado, e acho que 
até tem mais graça, andar sempre a fazer coisas novas 
sempre no mesmo terreno, do que estar sempre a fazer 
pirotecnia… eu acho que a maior parte das vezes… e 
depois é dececionante, ao fim de algum tempo. É uma 
coisa que me interessa é uma certa perenidade das 
coisas. Talvez isso tenha a ver com o facto de não ser… 
de não ter formação em design. Nunca andei em escolas, 
e portanto nunca tive esse ímpeto de inovação e não 
sei quê. Mas não tenho em relação a nada. De facto, eu 
sou muito… sou muito conservador… Eu acho… eu 
acho que até é uma atitude mais revolucionária, ou mais 
progressista, do que se poderia pensar.  

J.B. Sim. Porque eu acho que ainda não se atingiu 
isso, em Portugal. E portanto sempre tive… nem é uma 
coisa muito refletida, mas sempre tive a intuição de 
trabalhar nessa zona… e de fazer coisas novas, fazer 
coisas diferentes e estar sempre a experimentar, mas 
nessa zona. E eu, aliás… acho que isso é uma coisa 
reconhecida.  

J.B. falámos pelo telefone, até, várias vezes antes de nos 
conhecermos e ele, que já tinha visto as nossas coisas… 
o nosso trabalho não tem nada a ver com o deles… nem 
esta filosofia não é nada a deles… mas uma das coisas 
que ele dizia que admirava muito no nosso trabalho e 
não sei quê… e ficou muito admirado de eu ser biólogo… 
que ele disse: ‘epá, pouca gente trabalha tão bem as 
coisas… epá, é muito bem feito… as coisas que vocês 
fazem são muito bem feitas’… e ele já tinha reparado 
por causa disso. Não é nada o género dele, mas ele ficou 
admirado como as coisas não eram sempre iguais… não 
têm um estilo, propriamente, mas tudo aquilo era muito 
bem feito… achou… sem conhecer as pessoas. ‘Quem 
são estes tipos? Fazem’… E é isso que me interessa. 
Fiquei muito contente, aliás… Fiquei mesmo muito 
contente com isso. 

J.B. Eu acho que há coisas como a legibilidade… ou 
melhor, a facilidade de leitura. Isso é uma coisa 
importantíssima. Há ali qualquer coisa que… é das 
coisas mais… é um grande falhanço quando há alguma 
coisa que fica ali no limite de se conseguir ler. Seja numa 
publicação, seja nas exposições, seja… onde falte clareza. 
Acho que essa é uma das coisas que me interessa.  
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J.B. que era justamente o design gráfico como forma 
de clarificação. E isso acho que é um das coisas que 
eu acho que me interessa mais. E isso engloba muitas 
coisas. Ao nível técnico, disso, que eu estava a dizer: 
das coisas se lerem, se perceberem, serem claras, de não 
serem ambíguas a não ser que seja esse o propósito. E 
aí, nesse aspeto, também é claro que determinada coisa 
é ambígua… portanto, tem que ser claro que aquilo é 
ambíguo… Não é ambíguo porque está mal feito… 

J.B. E portanto… eu acho que esse é o grande… 

J.B. É… e que se perceba qual é a função, quais são os 
meios… seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de 
vista conceptual… acho que é… essa procura de que as 
coisas sejam claras, percetíveis… 

J.B. É. 

J.B. Não. Não. Não me seduz nada. Sobretudo… 
quando… à medida que o design fica mais nas fronteiras 
com a atividade artística… por exemplo, a ausência de 
programa… a ausência de cliente… que é uma coisa que 
muitos dos designers, e eu sei que até mesmo dos R2… 
talvez mais a Lizá… que o Artur… aliás, que é uma 
coisa que ela já me disse, que me confessa. Esta coisa 
de serem eles a fazerem o seu próprio programa, se ser 
autor e não sei quê… que é uma coisa que eles gostam… 
a mim não me interessa nada. Não me interessa nada. 
Portanto… essa aproximação do design a uma atividade 
mais artística e mais autoral não me interessa nada. Não 
acho que seja a essa a nossa função… 

J.B. A função é responder a programas. E resolver 
problemas. Embora esse seja visto hoje como um 
paradigma um pouco ultrapassado, não é… por 
exemplo… que eu aliás acho interessante como reflexão, 
por exemplo… da Paola Antonelli, daquela coisa dos… 
ou daqueles tipos ingleses… que ela usa… do Talk to 
me… não… o Antony Dunne e a Fiona Raby… em 
que substituem o problem-solver e passa a… portanto 
o design deixa de resolver problemas e passa a criar 
problemas… a colocar problemas. E eu acho isso muito 
interessante, do ponto de vista conceptual. E esse novo 
papel dos designers pode ser muito interessante, mas… 
e até me interessa, ir um pouco nesse sentido, mas não 
é na prática diária do ateliê, e não é na situação e com 
os clientes que nós temos. Não é na realidade diária do 
ateliê. Acho que é um sentido que se deve ter em conta… 

J.B. A pôr em prática, eventualmente… acho que é uma 
coisa que não se deve perder de vista, agora… portanto, 
eu não tenho nesse aspeto uma atitude empedernida… 
dizer ‘não, o design é isto’… e fechou ali… antes pelo 

contrário. Acho que a forma de pensar e a forma de 
trabalhar dos designers pode ser utilizada em muitas 
outras áreas. 

J.B. E a mim não me interessa trabalhar nas margens. 
De facto não é esse o meu papel. Pode ser outro, mas 
não é esse. E sobretudo nessas margens que tocam com 
a atividade artística, então não me interessa nada. 

J.B. Sim, exatamente… Isso não me preocupa nada. 
Agora… tem é que ser uma coisa perfeitamente 
assumida e levada até…  

J.B. Exatamente. 

J.B. Sim… e a determinada altura achámos que era 
mais útil oficializarmos isso. Mas partiu de muita… da 
ideia de… era quase tornar físico aquela coisa… de 
haver um sítio. 

J.B. ão, até porque nós não tínhamos nenhum 
conhecimento disso. Nenhum. E durante para aí 5 ou 6 
anos nós não… eu entrei pela primeira vez num ateliê 
de design quando O Ateliê de Coimbra já tinha 6 anos… 
nunca tinha entrado. E não tivemos sequer nenhuma 
vontade de conhecer a área. E foi uma coisa… não sei 
se é bem… começou por não ser intencional… nós até… 
portanto, a associação da S.V. tem que ver com isso… 

‘ah, é uma pessoa da área e tal… conhece a área’… era 
uma das coisas em que ela até poderia ser útil…  

J.B. Percebemos que não só… a área em portugal não 
interessava. Não era uma referência… não era por aí… 
como não eram… nem os métodos, nem a organização, 
nem a visão… do design… não… 

J.B. Epá… mudou… temos uma outra experiência, desde 
logo… nós… tínhamos… embora achássemos que eramos 
capazes de fazer as coisas, havia determinadas áreas onde 
nós tínhamos muitas dificuldades em desenvolver… onde 
sentíamos que tínhamos muita dificuldade de resposta. 
Portanto, isso é uma grande diferença. Hoje em dia, 
podemos fazer qualquer projeto. Acho eu…
 
J.B. Sim… Eu nunca estou satisfeito… de facto… 
poderia dar a ideia de que eu estou satisfeito. ‘Nós somos 
impecáveis, fazemos umas coisas impecáveis’… não, não 
estou nada satisfeito… aliás, eu nunca estou satisfeito 
com as coisas. Fico sempre surpreendido com… para 
já, olhamos sempre para tipos melhores. Para tipos que 
eu acho que são melhores do que nós. Não olho para os 
outros… não é? Eu, tipo… até acho que é uma atitude 
mais exagerada de desprezo… ‘ah, isso não vale nada’… 
e nunca mais olho. Não me interessa. Portanto… a 
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minha… isso é uma coisa que fui sempre assim: sempre 
a comparar com os tipos melhores e a achar que nunca 
serei como eles. E portanto… eu acho que isso acaba 
por funcionar, no sentido… quase involuntariamente, de 
estar sempre à procura de melhorar.
 
J.B. Tem umas margens minúsculas, não se lê, para 
o texto é preciso estar a abrir assim o catálogo… é 
assimétrico, portanto são as duas páginas iguais, que é 
uma coisa que me irrita… que eu nunca faria. 

J.B. Sim. Nós também procuramos isso. Sempre 
procurámos isso. Ter clientes cuja atividade dependesse 
bastante do design. No caso da… eu sempre, durante 
muitos anos, eu sempre disse que não concebia O Ateliê 
de Coimbra sem trabalhar para uma editora com uma 
dimensão apreciável. Era uma área que me interessava, não 
só por serem livros, mas é uma área que não dispensa… 
não se fazem livros sem design… e portanto, interessava-
me ter um cliente grande, em que a nossa atividade fosse 
indispensável e fizesse parte da identidade deles 

J.S. Não. Não. Não é por isso. É porque aquilo 
que fazemos não tem por vezes uma datação pela 
positiva… o que está a acontecer. Não é o que está 
a dar, o que está a acontecer agora. Portanto, temos 
uma mistura interessante, diria eu, entre o clacissismo 
e a modernidade, entre novidade e velharia, que nos 
mantém ali também numa espécie de suspensão 
temporal que julgo eu que não é muito negativa. 

J.S. No Expresso isso também poderia acontecer, 
também. Mas estávamos a falar dos atributos dos outros 
versus… Só que às vezes isso é invisível, ou seja… tu 
olhas para uma coisa e não a vês. Pode estar em Times ou 
em Garamond, percebes? Esse brilho que eu tenho, essa 
mistura, pode ser traduzido de uma forma tão simplista, 
que parece que sempre esteve lá ou que alguém disse para 
fazer assim, não é? E portanto não é creditado ao diretor 
de arte ou ao designer. Se olhares para as nossas revistas… 
numa leitura mais distraída, digamos, podes pensar que 
aquilo é o editor ou o diretor que diz que aquilo é feito 
assim. E não. Não é feito assim… eles mandam tudo da 
mesma maneira. Título, entrada, texto, título, entrada, 
texto, título, entrada, texto… (pausa)  

J.S. portanto, parecia ser um ateliê… o sítio ideal onde 
eu pudesse aproveitar os meus recursos e o meu know 
how como diretor de arte de revistas e jornais. 

J.S. Há. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. 
Há. Ao fim ao cabo, num país que tem muito de 
deprimente, e não só com a crise financeira, nós 
conseguimos pôr um bocadinho mais de alegria e 

de cor neste raio deste país. E eu tenho consciência 
disso. Tenho consciência de que às vezes até com 
muito choro interno nós conseguimos pôr para fora 
coisas que têm energia, que têm alegria… e as pessoas 
são sensíveis a isso. Essa tal exuberância cromática, 
gráfica, tipográfica, às vezes quase até ao absurdo a 
maneira como eu manipulo os títulos e as coisas dos 
jornais… tudo isso transmite uma imagem positiva 
e enérgica e acho isso importante. Se quisermos, é 
um trabalho cívico que eu faço. Não o poderia fazer 
de outra maneira, mas é o que eu faço. Mas tenho 
consciência de que faço isso. Tenho consciência 
também que, com esta conjuntura miserável, resistir 
já é bom, insistir é melhor. Eu tento manter a chama 
acesa, também. E não me esconder num canto, a 
chorar aquilo que me vai acontecer para o ano, que há 
de ser pior do que aquilo que foi este ano e sabe-se lá 
depois o outro a seguir… nesse sentido há aí também 
uma missão, se quisermos, social, nesse sentido… 

J.S. Podem-me dar a maior porcaria para fazer, 
porque a minha atitude é sempre a de transformar o 
latão em ouro. E nesse sentido eu sou uma espécie de 
alquimista moderno… sempre fui. Hmm… não me 
orgulho muito disso, porque significa muitas vezes que 
estás a trabalhar sempre abaixo da linha de água, ou 
a fazer coisas bonitas de coisas feias… mas, também 
depois nunca fazes coisas muito bonitas de coisas 
bonitas. Não, fazes coisas bonitas de coisas feias… é 
um aurea mediocritas, ou assim uma coisa… mas 
tenho sempre essa compulsão para dourar aquilo que 
vem em latão… e conseguimos, hoje em dia, fazer isso 
com alguma facilidade. Já foi pior… já tivemos aí… no 
princípio era muito dramático… e perdíamos trabalhos, 
e acabavam por ser feitos pela rmac, ou o que é… a 
possibilidade… o cliente precisar às vezes de um registo 
gráfico contemporâneo e a gente não o conseguia fazer… 
tentámos ser inteligentes e aquilo não funcionava porque 
não interessava… aprendemos a trabalhar o conteúdo e a 
forma ao mesmo tempo. 

J.S. Há este perigo, de facto. Mas… no geral, nós 
conseguimos dominar essa besta que era ‘como é 
que um ateliê destes, que tem pretensões artísticas, 
digamos, e de posicionamento artístico, razoavelmente 
ambicioso… não muito definido, mas ambicioso, como 
é que nós conseguimos resolver um problema de um 
trabalho que parece não, obviamente, cumprir nada 
disso. 

J.S. Uma das coisas que nós… que eu sempre falei 
era da intimidade com o texto. Portanto… em sede do 
design editorial. Depois, a manipulação exuberante 
da tipografia e da ilustração. E isto significa o quê? 
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Significa energia, vibração. E isso é uma coisa que 
eu acho que nós temos. Mesmo considerando as 
multimarcas, digamos… o facto de termos designers 
de gerações diferentes… há energia. Há energia. Não 
há aquela frieza clínica… que foi muito típica no 
design gráfico dos anos 90, no princípio do século… 
portanto, eu quebro isso com alguma facilidade. Há uma 
preocupação também do serviço… há um valor, quer 
dizer… há valores criativos, se quisermos, de matriz, 
que têm a ver com essa energia. Portanto, energia. A 
necessidade constante de rever os processos e de rever 
os resultados. 

J.S. Estamos mais à vontade agora com outros 
recursos… mas durante alguns anos, de facto, 
brincávamos com a fotografia de coisas banais, 
ordinárias. Mas… a maneira como nós redimíamos 
essa vulgaridade era extraordinária. E portanto… 
durante algum tempo também, embora seja descabido 
dizer que isso era uma receita inventada por mim ou 
por nós, a verdade é que era uma coisa… uma capa 
branca que tivesse uma fotografia recortada, altamente 
metafórica e geralmente de um objeto perfeitamente 
vulgar ou banal… uma pedra ou um pau… também 
poderia dizer-se facilmente que era feita pelo Ateliê 
de Lisboa. 

J.S. Não sei se… sim, mas não está. Porque as 
pessoas normalmente se envergonhariam de por uma 
sardinha, uma simples sardinha, como motivo da 
coisa… e portanto, a desenvoltura com que eu me 
reapropriava dessas coisas banais que nos rodeiam era 
uma marca também interessante do trabalho…  

J.S. Nós… eu agora trabalho muito com filetes e 
barras grossas… e detesto capitulares. Mas aqui há 
uns anos era ao contrário… portanto, isso vai variando. 
O que não vai variando é a capacidade que eu tenho, 
que tem que ver também com uma autoridade e uma 
legitimação que a carreira e a minha experiência 
pelos sítios onde andei me dá e me permite, que é 
dispor, com alguma liberdade… manipular às vezes 
até à alteração drástica dos próprios textos, ou peças 
de comunicação à volta dos textos, como os títulos, 
entradas, destaques… e que estão muito baseadas 
no meu trabalho na imprensa, permite-me… essa 
experiência e esse reconhecimento permitem-me 
manipular isso com alguma desenvoltura e com 
eficácia também, não é? E isso pode ser reconhecível. 
Pode ser reconhecível. Portanto, não é tanto pelo 
grafismo, pela letra Aou pela tipografia B, mas mais 
pela maneira como aquele título ou aquele texto 
aparece daquela maneira. E portanto eu diria que aqui 
sim, está o cerne da coisa. Mas não é aquilo que é mais 

visível, de facto. O que é mais visível é a ilustração ou 
a tipografia espetacular, ou… 

J.S. hoje temos possibilidades de trabalho, até à 
volta da tipografia manual… também é um sinal 
dos tempos, nesse aspeto também somos intérpretes 
do nosso tempo. E portanto… essa exuberância 
tipográfica e cromática é uma característica do ateliê. 
Há outros que a têm também, mas… mantêmo-la e até 
a desenvolvemos com um certo prazer. 

J.S. Eu não a tinha. Ou seja, eu tinha-a de outra 
maneira, pelo exagero da escala. Era muito comum, 
aqui há uns anos atrás, eu abusar muito das diferenças 
de escala na tipografia, mas a fotografia era 
relativamente convencional… 

J.S. nunca me preocupou isso, e eu diria que o 
ateliê não tem essa linguagem… agora, o ateliê tem 
algumas qualidades que eu diria, mesmo que não 
sejam únicas, são apesar de tudo reconhecíveis ou 
interessantes. Algumas, são de matriz ou de ADN, 
outras podemos dizer que foram sendo adquiridas, 
também. Por exemplo, o recurso à tipografia retro ou o 
pastiche tipográfico, criando uma certa exuberância e 
alegria gráfica nos trabalhos é uma marca desta casa… 
não é só desta, mas é uma marca… e que foi sendo 
desenvolvida. 

J.S. Exatamente. Com uma determinada linguagem. 
É verdade que se costuma dizer que uma publicação 
assime assadoé, ou parece, ter sido feita por aquele 
tipo. Obviamente, se tiver muita ilustração, também 
parece ter sido feita por aqueles tipos. Mas é só isto. 
Ou seja… eu tenho um método, eu tenho uma receita, 
eu tenho uma linguagem… mas essa linguagem 
está de tal maneira metida e embutida com o design 
editorial e com o texto que é difícil percebê-la do 
ponto de vista gráfico. Hmm… se nós olharmos para 
uma revista como a [Revista], só o Ateliê de Lisboa 
é que podia fazer aquilo, e o Ateliê de Lisboa é que 
podiam ter feito aquilo. Vale o que vale. Mas só podia 
ser feito por nós. Mas se olharmos para o grafismo 
daquilo, aquilo parece ser relativamente comum e 
simples. Essa é a razão, aliás, porque essa revista 
nunca foi premiada em coisa nenhuma, em lado 
nenhum. Julgo eu… ou seja, eu não tenho uma marca 
de grafismo ou de ilustração tão característica que se 
possa dizer ‘aquilo sai dali’… não tenho o azul, do 
Henrique Cayatte, não usava só aqueles tipos de letra, 
com aquela combinação… 

J.S. Isso deixou de me preocupar a partir do momento 
em que eu contratei o primeiro designer que tinha 
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metade da minha idade, o J.B. Caetano… que depois 
mais tarde fazia parelha com o R.B., que entrou a 
seguir. Não é possível…ou seja… eu diria que o Ateliê 
de Lisboa é um ateliê multimarca. Não é uma Brandia, 
mas… ou, se quisermos, é uma Brandia pequenina… 
ou seja, não tem uma voz única. Poderá ter uma 
atitude única e unitária, mas não tem uma voz única. 
Primeiro, porque eu nunca fui, nem em consciência 
nem considerado por fora, um grafista puro, ou um 
artista gráfico puro.  

J.S. Também. Nesse aspeto, sim. Mas não quer dizer 
que estou preocupado com o mainstream ou com a 
eficácia publicitária da coisa, mas interessa-me isso. 
Interessa-me saber o efeito e o resultado do meu trabalho. 
E isso é uma coisa que sempre andou muito longe, 
exceto apenas em termos projectuais… andou sempre 
muito longe das academias e do ensino do design.  

J.S. Significa em alguns casos, e não querendo 
fazer-me passar por aquilo que não sou, diria que 
há uma certa descontração na maneira como eu 
vejo o design… ou seja, eu não vejo o design como 
uma religião, que é aquilo que nos ensinam nas 
escolas, ainda hoje… e apesar de não o conseguir 
praticar dessa maneira, por uma questão também 
geracional, entendo-o hoje como um fenómeno de 
trabalho e de comunicação muito disseminado e, 
portanto, muito aberto e muito infiltrado por outras 
coisas. Por exemplo, a publicidade, ou aquilo que nós 
consideramos ser a publicidade, é uma coisa que eu 
gosto de praticar no meu trabalho, porque trabalhei 
em jornais que dependiam… trabalhei uma boa parte 
da minha vida em jornais e revistas que dependiam… 
o seu sucesso dependia da aceitação do público, e 
sendo penalizadas pelas administrações por causa 
disso… ou permeadas ou penalizadas… geralmente 
eram penalizadas… o que é certo é que eu tenho uma 
preocupação em relação aos produtos que nós fazemos 
de correspondência com os clientes e com os públicos, 
mas também na sua eficácia real, que não é muito 
comum na prática e na conceção do trabalho de design, 
em ateliê.  

L.A. O J.S., no início, e eu, de resto, acho que 
deve ser assim um bocadinho em todo o lado… 
ninguém deve dar rédea longa para tu fazeres o 
que tu quiseres… isso não existe. Vao-te dar um 
bocadinho de redea curta e, depois, dependendo da 
pessoa, cada um vai tendo que aprender a lidar com 
isso, a assimilar aquilo que deve e que acha que 
deve assimilar, ou não, percebendo um bocadinho as 
regras do jogo desta casa, também, se quisermos… e 
crescer em função disso. 

L.A. Eu acho que aqui consigo, agora, neste momento, 
consigo ter um traço meu, mas percebo que esse traço 
é dentro de um contexto. Percebo que, ainda assim, eu 
não faço… já falámos do trabalho do J.B. Faria. Acho 
que já falámos… é um trabalho ultra conceptual, o 
que quisermos chamar àquilo… que é muito giro, é 
muito bom, eu gosto daquilo, mas acho que aquele 
trabalho especifico, neste ateliê, não dava…
L.A. Coisas básicas… o que não se lê, não sai daqui. 
Tem que ser legível. Não há este espaço, como em 
vários sítios, de… ‘ok, não se lê, mas é giro… tem um 
lado gráfico, é interessante, está bem construído, tem 
trabalho’… mas se não se lê, aqui não vale…  

L.A. Sim, são os tais conjuntos de regras, se 
quisermos chamar assim… que é preciso obedecer 
sempre. 

L.A. há ateliês ou gabinetes de design que acham 
que o design deve ser uma coisa invisível… aqui não 
é o caso. O design não tem que ser invisível. Mas é 
uma regra desse género. Pode ser invisível… e aqui 
a regra é que tem que ser legível, por exemplo. Mais 
exemplos… 

L.A. Acho que nisso temos um bocadinho rédea 
longa… nunca fomos muito dotados dos efeitos, dos 
artifícios gráficos de produção, por exemplo. Usamos 
cunhos e tudo mais, mas descuramos um bocadinho 
esse lado, infelizmente. 

L.A. se calhar, tentamos comunicar e tentamos passar 
coisas pela palavra e pela… há uma mensagem a 
passar que, se calhar, não é uma mensagem só gráfica, 
só visual… e é se calhar…  

L.A. Nós não vamos por essa abordagem tão complexa 
em termos gráficos, em termos visuais. É um 
bocadinho um ‘keep it simple’… mas acho que ainda 
assim com uma visão… costumo dizer… uma visão 
um bocadinho… estão-me a faltar as palavras… não é 
espanhol, mas é uma coisa latina. Um design quente. 

L.A. Sim. É um design quente. Também não é aquela 
coisa depurada, nórdica, super clean… acho que isso 
(design emocional) é uma coisa transversal a todas as 
pessoas aqui no ateliê, por exemplo. E se calhar vem 
do J.S., sim. 

L.A. Sim, é uma filosofia do ateliê, só que eu acho 
que, acima de tudo, é um tipo de coisas que o J.S. 
provavelmente apreendeu com a experiência em 
revistas e jornais… mas que ao fim ao cabo também 
não é nenhuma ideia peregrina dele. Ou seja, isto é 



190

anexo  d2

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

uma espécie de filosofia de trabalho um bocadinho 
compensada… 

L.A. Eu tenho um bocadinho a visão de que este ateliê, 
sem ser meu, eu acho que também é meu. Sentir que 
faço parte. 

L.A. Não é um trabalho das 9h às 17h e não é porque 
nós somos todos designers e somos uns gajos fixes. É 
também por isso. É porque o meu trabalho… Eu sinto 
que o meu trabalho também conta. 

L.A. Tem um valor. E é claro que se calhar não tem 
um peso tão grande como eu acho que tem… uma 
espécie de ‘se o meu trabalho correr mal, o ateliê 
acaba’… não é isso. Mas… contribuímos todos para o 
pote, se quisermos. 

L.A. É aquela coisa de teres um catálogo para fazer e 
começas a fazer o catálogo sem teres uma única linha 
verdadeira. Eu nunca pensei que isto fosse possível, 
mas a verdade é que nós fazemos isso… e acaba por 
dar resultado. 

L.A. imagina…por exemplo, sabemos que existe um 
título para a exposição e que são estes os quadros. 
Mas só sabemos isso. De resto… temos que inventar 
nós, se quisermos. A historinha do projeto somos 
nós que inventamos… depois discutimos a seguir, é 
claro… não há essa visão do designer ter sempre razão 
e aquilo que ele diz não se discute. 

L.A. Acho que não. Ou, pelo menos, acho que já 
não neste ateliê. Acho que já lá vai o tempo em que 
fazíamos… lá está, que fazíamos as tais reuniões, 
onde eu acho que faz todo o sentido… as pessoas 
discutirem o que estão a fazer… e, em conjunto, 
chegar a um bom porto, melhor… porque se isso 
acontece entre mim e o cliente, então entre os 
designers e o cliente seria muito melhor, em teoria. Só 
que para isso é preciso outro tempo, outro desafogo, 
outro espaço… portanto, neste momento, acho que 
isto é o melhor… 

L.A. Sim, mas que às tantas eu acho que também 
não se encaixa aqui… sai um bocado fora do baralho. 
Também, ao limite, acho que há sempre espaço para 
isso. Se eu me esforçar para fazer qualquer coisa disso 
também o J.S. não me diz que não. Estamos sempre 
muito focados no resultado. Não no… quer dizer, o 
processo também interessa, como é óbvio mas é mais 
o resultado. Uma ideia contada… se eu te disser que 
vou fazer um logotipo com uma mão, podemos chegar 
à conclusão… ‘epá, mão… logotipos com mãos é o 

que não falta’. Mas se o resultado do logotipo com 
uma mão for bom, é claro que pode ser… é óbvio. 
Portanto, isso é válido. 

L.A. Acho que… aqui entramos um bocadinho nas 
ideias em relação ao design em que eu divirjo um 
bocadinho do J.S… 

L.A. Seja com discos, com vídeo, o que quer que 
seja… gostava de dominar o processo, do princípio ao 
fim… e aqui o fim é… passa para lá daquilo que nós 
costumamos passar. O nosso fim é, mais ao menos, 
a enviar as artes finais para as gráficas… gostava 
também de passar essa barreira e dominar tudo isso. 
O papel, neste momento, é onde tenho mais vantagem. 
Supostamente… é onde eu estou mais à frente no 
conhecimento, e portanto é esse que eu vou depurar… 
mas imagino que haja imensa coisa que eu… nem 
sonhei ainda a possibilidade de fazer. A infografia 
surgiu aqui por mero acaso. Foi um projeto, onde eu 
precisei de fazer uns gráficos e pronto… 

L.A. Há aqui um lado… não sei sequer se isto é bonito 
de se dizer… mas há aqui um lado de apetite gráfico 
que às vezes sinto… como não há programa, como 
ninguém me pediu nada em específico, é uma espécie 
de apetite gráfico… ‘hoje apetece-me fazer assim… 
hoje, parece-me que esta visão que eu tenho, deste 
resultado, é possível. Parece-me bem. Parece-me 
que é um resultado interessante, adequado, responde 
ao problema, mesmo sem ninguém me ter dado um 
brífingue’… portanto, dessa forma, a coisa pode ser 
surgir de milhentas maneiras. Pode ser uma referência 
visual qualquer, que eu tenho, de qualquer coisa que 
eu vi, algures… às vezes, uma referência já altamente 
deturpada… porque nem sei de onde é que vi aquilo. 
Já é uma mistura de não sei quê… 

L.A. E se fizéssemos um livro metade imagem, 
metade texto… se fizéssemos fascículos… tudo isto 
são reinos de possibilidades para fazermos um livro 
só. Se fizéssemos ao baixo, se fizéssemos ao alto… se 
fizéssemos um tijolo tipo Frost, que não pesa nada… 
se fizéssemos uma coisinha deste tamanho… tudo isso 
são reinos de possibilidades onde eu acho que nós não 
somos confrontados com os nossos clientes, muitas 
vezes… 

R.M. Workaholic… (risos) Estou a brincar. Não… isto 
é porque o J.S. é workaholic, mas isso ele sabe… 

R.M. não, eu acho que as pessoas são todas super 
esforçadas… é esforço… e empenho. 
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R.M. Acho que é intemporal… em termos gráficos. Ou 
seja… acho que aquilo que já foi feito… por exemplo, 
falando dos sumplementos do PUBLICO, que ele já 
não faz. Tu olhas para aquilo hoje e… eu pelo menos 
olho e gosto. Acho que aquilo continua a funcionar. 
Continua… de certa forma, é clássico… porque tem 
uma tipografia serifada, assim toda… só que… eu 
acho que continua a funcionar… não é como. Olhas 
para a PARQ ou para… a PARQ eu acho que nem 
sequer funciona (risos)… e olhas para um trabalho 
dos ALVA ou não sei quê… e aquilo é completamente 
moderno, o último grito do design gráfico. E no ateliê 
acho que não se passa isso… mas que a coisa persiste… 
ou seja, tanto funcionou há 10 anos, como funcionou 
agora. Percebes? 

R.B. Depois aprendi com ele toda uma segunda 
dimensão de design editorial, que eu acho que não 
aprendi na Faculdade de todo, não conheci ninguém 
sequer capaz de a transmitir… e não acho que, em 
Portugal, haja algum tipo de possibilidade de formação 
nesse sentido… mas na altura, não havia. Agora haverá, 
talvez, alguma coisa, na altura não… e, portanto, para 
mim, isto é um segundo curso. Sem problema nenhum… 
Há muita gente que tem necessidade de abrir… acaba 
o curso e desenvolver o percurso pessoal e partir dali… 
não tive problema nenhum em, de alguma forma, 
entregar-me à linguagem que se praticava ali, porque 
depois o resumo, a súmula de tudo aquilo que eu 
poderia retirar dali era muito maior do que aquilo que 
eu levava quando acabei o curso, que era pouquíssimo, 
vejo eu agora… 

R.B. obviamente que tu ficas com uma boa 
impressão daquele projeto… mas também aí o meu 
desconhecimento de outras coisas, do que é que eram 
boas condições ou más condições… eu não conseguia 
fazer essa comparação. Ali, parecia-me, de facto, 
muito bom… 
R.B. até por toda a dimensão do J.S. que, de alguma 
forma, se sobrepunha à própria… a figura do J.S. 
também se sobrepunha um bocado ao ateliê 

R.B. Eu acho que nós acabámos por refletir quase 
inconscientemente. Estamos sempre disponíveis, seja 
para alterar, para discutir, para fazer, para estar mais 
um bocado… para fazer de outra forma… eu acho 
que isso nos preparou muito bem para esta altura mais 
agressiva da crise, onde as coisas são mais… 

R.B. o J.S., obviamente, tem um lado autoral, que eu 
reconheço, que muitas outras pessoas reconhecerão, 
mas que é um lado mais invisível. Não é gráfico. Há 
certo tipo de soluções gráficas que ele utiliza, ou de 

recursos gráficos que lhe são naturais, mas há um 
lado… uma forma de entender o texto… a imagem, e 
tudo isso… que pode estar ao serviço dos grafismos 
que tu quiseres elencar. Portanto, ele não está tão 
preocupado com a forma, mas com o como… com 
essa compreensão do texto. É mais fácil, desse ponto 
de vista, tu teres essa marca, e depois isso ganhar os 
revestimentos gráficos que nós… nos últimos anos nós 
vamos percorrendo várias correntes sem que isso seja 
um problema…

R.B. Completamente… comecei logo por dizer que, 
para mim, isto é uma espécie de segundo curso… 

R.B. Sim, completamente… por essa forma de ver o 
texto, essa compreensão de seres capaz de definir um 
trabalho independentemente dos grafismos que vais 
usar… quase numa lógica de autodireção de arte para 
ti próprio… 

R.B. Acho que é possível, porque estas coisas… o J.S. 
também tem feito a sua escola, entre aspas… acho que sim. 

R.B. Sim… mas aí também acho que, apesar de tudo, 
é um desafio interessante. Nós somos demasiado 
formatados para manteres a regra, o layout, uma 
espécie de organizaçãozinha do designer… mas 
que também em termos de comunicação perdes o 
rasgo, perdes a… tornas-te um executante. Se a nossa 
orientação é excessivamente assim, um bocadinho do 
outro lado acho que só faz bem. 

R.B. Sim, até porque em muitos dos casos somos nós 
próprios que o produzimos. Produzimos, pensamos, 
executamos, encomendamos… há imensos valores 
adjacentes a isto. Alguns gráficos… podia lembrar-
me de coisas mais pequenas, de tipografias que eu 
identifico imediatamente com o J.S. Mas acho que isso 
é um bocado redutor em relação a isto que digo. Uma 
vez foi ao ateliê uma excursão, uma turma, com aquele 
tipo dos cartazes austríaco… ou alemão…  

R.B. depois há qualidades específicas, mais do 
J.S., uma capacidade de ajudar a construir uma boa 
ilustração. Afinando, corrigindo… mas, fora depois 
essas questões de orientação, essa capacidade de 
imaginar o trabalho, com os conteúdos que forem 
necessários para que ele fique melhor… sendo 
capaz de não ficar tão condicionando pelo texto, 
de encomendar uma coisa, de pensar outra… de 
escreveres tu uma coisa qualquer… isso é um ADN 
fortíssimo, que cada vez mais vês…que parece 
básico… até alguém que vem de fora diz ‘então isto é 
uma agência de ilustradores’…  
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R.B. Nunca perderão nada por estarem ali. Podem 
querer outras experiências, outras coisas, mas 
não porque ali não se sintam minimamente… em 
constante aprendizagem… 

R.B. num ateliê destes tu estás sempre dependente 
desta figura principal. 

R.B. Se me disseres… ‘olha, o J.S. quer fazer disto 
uma agência de publicidade’… então se calhar 
precisamos aí de outro tipo de coisas… a própria 
filosofia do J.S. podia mudar um bocadinho, mas. Se 
não quisermos isso… nós não temos necessariamente 
que evoluir para algum lado em especial. Podemos 
estar mais ou menos assim, se isso for possível em 
termos do negócio. 

R.B. E o próprio J.S., por variadíssimas razões e vezes, 
já mostrou que é capaz de… se alguém faz uma coisa 
que não é de todo aquilo que ele estava à espera, mas 
ele é capaz de reconhecer a mais-valia daquilo e… e 
vamos para a frente. 

R.B. Desse ponto de vista, até a ausência… o J.S… o 
tal ADN do ateliê, essa compreensão do texto, essa 
forma de entender o conteúdo, o J.S. está naturalmente 
disponível para aceitar diferentes soluções gráficas, 
por exemplo. Ele podia estar, por uma questão de 
gosto, ou mania, ou de hábito, podia estar a rejeitar 
sistematicamente determinada linha, ou forma de 
fazer e ele é totalmente aberto a isso. Tomara ele que 
tivéssemos todos registos… não digo todos muito 
diferentes, se não era uma salada, mas… que as 
pessoas pudessem desenvolver linguagens diferentes. 
Ele nunca veria isso como um problema, acho eu. 

R.B. Até… ele tem essa perspetiva. As pessoas farão 
melhor trabalho se se sentirem melhores… se se 
sentirem melhor, envolvem a sua autoestima pela 
autoria… ele não tem nenhuma tendência para… para 
reunir essa autoria toda e essa assinatura na tua pessoa 
porque isso… quer dizer, de alguma forma… acaba 
por esmorecer um bocado o ânimo geral…  

R.B. Exatamente… é tu admitires que… o J.S. […] 
só contrata miúdos… o quê? Ele vai contratar e 
depois vai estar por baixo… ‘ninguém envia uma 
arte final sem passar por mim’? […] Tu sabes que o 
filtro aumentou. Amplias, tens possibilidades de fazer 
outras coisas. Aquela lógica de revista que o J.S. tem… 

‘a próxima semana sai melhor… a próxima semana sai 
melhor’… essa fronteira de que ‘olha, este é o objeto 
e ficou para a história… já não tens um segundo 
para melhorar’… é a tal que ele, provavelmente, lida 

pior, porque para ele há sempre… qualquer altura 
é a melhor altura para melhorar o trabalho. Mas há 
trabalhos que não têm esse segundo momento… 

R.B. O próprio ateliê fará isso também. Convém que 
nós vamos melhorando e aumentando as capacidades 
à medida que vão também precisando delas, e que as 
vamos conseguindo vender, entre aspas… 

R.B. nós somos suficientemente desorganizados para 
que nos possamos organizar de formas diferentes 
conforme instintivamente percebemos que a coisa 
pode ou não resultar. 

R.B. Eu separo bastante as duas coisas. Poder está 
lá, em casa, é uma coisa e eu acho que é vantajoso. 
Permite-te antecipar o dia seguinte ou até acompanhar 
alguns assuntos… outra coisa é quando estás mesmo 
a trabalhar. 

R.B. É exatamente isso que eu dizia ao início… como 
é que as pessoas veem o ateliê? Há aqui uma escala 
intermédia, que eu não sei se há muitos mais casos, 
com a nossa realidade, no nosso mercado… em 
que tu sabes que não tens uma escala totalmente 
controladora, em que tudo aquilo que fazes tem o teu 
dedo, a tua linguagem… modelo R2, se quiseres… 
daquilo que eu, mais ou menos, conheço… ou tu 
admites crescer mais um bocado… tens claramente 
presente que isto não é vender chouriços… isto não é 
um hipermercado 

R.B. esta escala intermédia, tu sabes que vais cometer 
alguns erros. Não vais conseguir controlar tudo. Há 
uma qualidade média dos trabalhos que tenderá a 
ser… tentarás que seja média/elevada, o melhor que 
seja… mas tens altos e baixos. É esta fronteira que o 
ateliê tenta manter. Para fazer trabalho à escala que 
nós fazemos…  

S.V. Se olhares para determinados trabalhos, tu vês 
que é dele… É o resultado do gosto dele e da forma de 
estar na vida, também… Ele gosta do lado espetacular, 
mas tem momentos de sobriedade… e ele consegue 
complementar isso muito bem… 

S.V. Tu não viste a proposta do Terreiro do Paço? 

S.V. São uns tapumes à volta da Estátua de D. José e… 
e conta a História toda… a razão por que foi feita a 
estátua e… os materiais que foram utilizados, a forma 
como a Estátua foi trazida de Santa Apolónia para o 
Terreiro do Paço, portanto toda a parte histórica. E 
ali… mal tu chegas… e vês a parte da frente, quando 
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vens da Rua Augusta, vês um BROUUUMenorme… 
(risos) Isso… no fundo… é J.S. Depois há o lado 
histórico, que ele preza muito, e que também éJ.S… 
Portanto… toda a informação que lá está é uma 
informação credível, que foi o resultado de uma 
pesquisa… Tem muita atenção com a parte da escrita, 
a parte da tradução… Portanto… Ele depois vai a 
pormenores que esta dualidade… acaba por fazer com 
que o resultado fique muito bom, não é? Uma coisa 
é… imagina… se tu tens uma parte histórica sobre 
a questão da Estátua… e pode ser monótona… pode 
ser uma informação que tu acabas por… lês, mas nem 
sequer… desinteressante. O complementar dessas 
duas partes, ele sabe fazer muito bem. E na [Revista] 
isso também acontece. Acho que há ali dois lados: o 
lado da informação e o outro lado da espetacularidade 
das imagens, que te mostra…  

S.V. Isto é uma opinião muito pessoal minha, mas eu 
acho que sim… poderia haver… Mas isso tem a ver 
com a filosofia de cada pessoa, não dele. O que eu 
sinto é que este ateliê, se não tiver cá o J.S… É um 
ateliê de autor… Se eventualmente acontecer alguma 
coisa ao J.S. que o impeça de estar aqui, sinto que… 
é uma empresa que se dissolve. Pode até tentar-se 
manter… a empresa… mas passado uns meses, um 
ano… dissolve-se. Por essa questão mesmo… é 
que a filosofia do J.S. é que predomina aqui. E não 
vejo pessoas aqui com o mesmo tipo de filosofia, 
compreendes? Que possam dar continuidade… Se 
houvesse uma pessoa com a mesma forma de estar… 
Mas isso é muito… Não é viável, isso não existe. 
 

A.B. Era um ateliê de publicidade, era uma agência, 
uma micro-agência de publicidade e portanto era um 
universo muito diferente, quer dizer, cheia de marketing 
e branding e de todos aqueles termos … (risos)… de 
que nós gostamos muito. Mas é quase impossível de 
comparar. Era outro planeta. 

A.B. (risos)… Foi mesmo assim, a primeira… 

A.B. Não, não era por aí. Era no sentido de discurso, 
de organização, de postura, percebes? No sentido da 
maneira de trabalhar, na maneira de fazer, na maneira 
de viver o design, de comercializar o design… praticá-
lo, defendê-lo… Eu vinha de um sítio em que isso não 
era feito bem… da tal agência… Chego ao Ateliê de 
Coimbra e tenho pessoas que sabem falar… em que os 
trabalhos… As encomendas de trabalhos que chegam 
O Ateliê de Coimbra são de facto trabalhadas, são 
de facto respondidas, são de facto produzidas, são de 
facto pagas. Isto, no sítio de onde eu vinha, era uma 
minoria… os trabalhos em que isto acontecia… Havia 
imenso trabalho feito que não… nunca era feito… Era 
desesperante, era muito frustrante… E aqui não. Eu 
dizia: ‘epá, isto é cada tiro cada melro, quer dizer… 
havia muito essa ideia… ‘é um trabalho… respondemos 
e pagam-nos’… e isto é feito, bem. Com uma postura 
honesta perante o cliente, com uma postura honesta 
perante o design, perante nós próprios… quer dizer, não 
roubamos, não somos roubados, respondemos com um 
prazo decente… foi outra coisa que eu senti… agora 
começamos a não sentir tanto isso, com esta conjuntura 
da crise… parece que os clientes estão todos a ficar 
loucos, e os prazos são insanos. Mas durante muitos 
anos… 

A.M. A empresa passou várias fases. No início… 
claramente eu noto uma diferença. Já tenho algumas 
dificuldades em me lembrar, mas há momentos em 
que ficaram muito fortes… claramente passámos aqui 
momentos de vários estágios. Houve um estágio inicial 
que foi de um enormíssimo entusiasmo e paixão, em 
que… esta empresa começa quase por ser uma atividade 
extracurricular… depois é que se vai formalizando. 
E como atividade extracurricular, que acabou, aliás, 
quer na minha vida, quer na do J.B., por assumir 
preponderância em relação a tudo o resto… 

A.M. Quando eu recebo um currículo, ou quando recebo 
uma manifestação de interesse para trabalhar no Ateliê 
de Coimbra e as pessoas colocam a questão em termos 
de ‘gosto muito de fazer e quero uma oportunidade 
para exprimir’… epá, provavelmente não entram no 
Ateliê de Coimbra. Quer dizer… O Ateliê de Coimbra 
não é uma cooperativa de artistas… é evidente que 

Imagem do Ateliê
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o Ateliê de Coimbra, aos designers que vêm trabalhar 
connosco, quer-lhes dar condições para se realizarem 
profissionalmente, mas não é de exprimirem o seu 
talento artístico. Não é essa a função do Ateliê de 
Coimbra. 

A.M. Isso varia um bocadinho. Acho que varia com 
a geografia… e varia com a proximidade… (pausa 
longa)… a perceção que eu tenho é que há uma perceção 
de qualidade do nosso trabalho. Genericamente, eu acho 
que as pessoas associam um nível de qualidade alto 
ao nosso trabalho… e depois depende um bocadinho 
dos meios onde nós estamos a falar. Há, por vezes, 
uma… ainda por cima o Ateliê de Coimbra trabalha… 
essa é uma questão também curiosa acerca do Ateliê 
de Coimbra. Nós trabalhamos em mercados muito 
diferentes. Há ateliês em que eu tenho a sensação de 
que estão muito mais focados ou delimitados em certos 
mercados… trabalham com um perfil de cliente muito 
homogéneo. Nós não. 

A.M. Há… mas depois não, para alguns, quer dizer… é 
muito difícil traçar um perfil. E depois eu acho que há 
uma grande curiosidade… mais até do estrangeiro… aí 
está outra dimensão. Mais do que internamente, há um 
grande fascínio pelo Ateliê de Coimbra no estrangeiro 
acerca da História do Ateliê de Coimbra e da sua 
constituição. Nós nem… durante muitos anos nem 
pensámos sobre isso, mas é uma coisa muito atípica. 
A forma como nasce… um biólogo e um estudante 
de engenharia eletrotécnica que nem sequer chegou 
a acabar o curso, quer dizer… e criam uma empresa 
de design… e acabam por ter esta qualidade e este 
sucesso… e nós vemos uma grande curiosidade… 

A.M. E como é que vos chega, essa curiosidade? 
Perguntam-vos, por e-mail ou convidam para 
alguns artigos? Não, quer dizer… sentimos isso 
particularmente quando nós vamos lá fora. Não 
temos tido esse contacto direto. Particularmente é em 
encontros internacionais e em conferências de design 
onde nós temos estado. Em França, na Holanda, tivemos 
essa… isso acaba por surgir ou porque algumas pessoas 
já tinham ouvido falar, outras acabam por acontecer 
naqueles coffee breaks ou almoços informais… quer 
dizer, há uma natural curiosidade em sabermos sobre 
a prática dos outros… e inevitavelmente isso surge 
na conversa, e torna-se logo… tal como a mim me 
fascinou, por exemplo, quando conheci o tipo do 
Estudio Eden da Holanda quando percebi que o grosso 
do trabalho deles era orientado aos formulários do IRS 
holandês e tinham não sei quantos mediadores culturais 
a trabalhar naquilo… quer dizer, para mim é uma 
realidade tão distante de Portugal, que… mas há muito 

pouco tempo aconteceu uma história curiosa: o filho de 
um amigo meu estava a fazer inter-rail e na passagem 
da Turquia para a Grécia, acho que se tinha esquecido 
de ter euros e há uma taxa qualquer que se tem que ter 
para entrar, ou um visto, ou uma coisa qualquer… e eles 
vinham num autocarro… acho que era de autocarro… e 
eles vinham a viajar e vinham mais estrangeiros e, de 
repente, há que pagar isso, ele não tinha euros… o que 
vale é que nessas situações vale a camaradagem dos 
viajantes… e logo houve um grupo que lhe pagaram 
aquilo. Ele sentiu-se na obrigação, quando chegaram 
a Atenas, de os convidar para um jantar. E a certa 
altura nesse jantar houve uma miúda alemã que lhe 
perguntou de onde é que ele era… ‘sou de Portugal, de 
uma cidade chamada Coimbra’… ela era estudante 
de design e disse-lhe ‘de Coimbra só conheço uma 
empresa de design que lá há… são uns tipos fundados 
por um biólogo… começaram sem designers, mas agora 
já fazem um trabalho extraordinário‘ e tal… há esta… e 
de facto, é sui generis… nós, durante muito tempo, não 
valorizámos isso 

A.B. o que eu senti… primeiro, foi um grande embate… 
primeiro mundo. Correção, nas coisas. E as coisas, de 
facto, efetivam-se. E isso foi assim uma coisa… Eu 
andei… Fiquei felicíssima, não é? ‘Fogo, bestial… isto 
existe’. 

A.B. Eu tinha tido duas experiências de trabalho… Uma 
a dar aulas… Pronto, que é uma coisa diferente… e 
outra nessa empresa, em que, de facto, havia muito 
trabalho que ia para a saco roto, que não era produzido, 
que não era comprado, que não era pago. E, no Ateliê 
de Coimbra, isso não acontecia. Ainda por cima, isso 
acontecia com uma equipa dinâmica, divertida, com 
whit… Felicidade completa… Lembro-me muito bem 
desse entusiasmo, de chegarem as 18h30 e eu ficava até 
às 20:30… e muitas vezes, não era por necessidade… 

A.B. Não, mais. Eu entrei para o Ateliê de Coimbra, não 
sei se foi em 1999 ou se foi em 2000…  

A.B. O Ateliê de Coimbra tem catorze, quinze… Eu 
entrei quando O Ateliê de Coimbra tinha um ano ou 
dois… Eu acho que foi 1999, 2000… por aí.  

A.B. Não. Eu despedi-me do sítio onde estava… assim 
uma coisa completamente extemporânea e repentina, 
traumática, etc… e saí porta fora. E fiquei assim 
completamente ‘Então, e agora?’… Eu despedi-me 
e disse ‘E agora que é que eu faço’? A minha antiga 
patroa ficou sempre convencida que eu já tinha o 
emprego completamente garantido quando saí, mas 
não foi nada. Saí mesmo porque já não aguentava 
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mais. E aconteceu uma situação que despoletou, assim, 
uma… um dramalhão… que aproveitei. E fiquei 
assim sem saber… ‘E agora o que é que eu faço?’ E 
lembrei-me que uma das minhas professoras, a S.V. 
Ferrand, tinha qualquer coisa… tinha um gabinete… 
Estás a ver o meu nível… completamente a leste? E 
resolvi falar com ela. E telefonei-lhe… ‘S.V., estou 
nesta situação assim, assim… Só para saber que podia 
ir ao Ateliê de Coimbra… se precisam de alguém’? 
E a S.V. disse ‘passa por lá’. E passado um dia ou 
dois, recebo um telefonema do A.M. a dizer: ‘eu 
sou o A.M., do Ateliê de Coimbra… A S.V. disse-
me que estaria disponível para colaborar connosco 
e tal… e era para agendar. No fundo, não apareça 
aqui assim aos trambolhões… Vamos agendar aqui 
uma hora para a coisa ser feita como deve ser’. E 
assim foi. Combinámos um dia, uma hora e eu fui ao 
Ateliê de Coimbra, que na altura era no INSTITUTO 
PEDRO NUNES, na Incubadora de Empresas, cá em 
Coimbra. E lá fui eu e tomei um café com o A.M. e o 
J.B., no bar. E a S.V. chegou passado um bocadinho e 
juntou-se a nós. Entrevistaram-me. Eu completamente 
impreparada… 

A.B. Levava, mas estava completamente desorganizado. 
Tinha tido um acidente, tinha-me caído ao chão uns dias 
antes, tanto que ficou sujo… Os ficheiros que eu levava 
não estavam assim nada organizados. Era uma desgraça 
muito grande. Que mau aspeto… eu hoje em dia nunca 
seria contratada… (risos)… 

A.B. Tenho dificuldade em responder a isso porque 
tenho a ideia de que O Ateliê de Coimbra é vista de fora 
com grande simpatia, como um sítio desejável… ‘Epá, 
aqueles gajos do Ateliê de Coimbra… alto sítio e não sei 
o quê… fazem trabalhos bestiais’… não sei…  

A.B. Não sei… já percebi, por um ou noutro… por 
alunos, ou designers que gostariam claramente de 
trabalhar no Ateliê de Coimbra… participar… Não é 
assim uma coisa muito evidente mas… uma pontinha 
daqui e outra dali já deu para perceber que O Ateliê de 
Coimbra tem um certo carisma. Isto para mim é muito 
difícil ter esta perceção, porque eu estou tão lá dentro e 
não ando propriamente… não saio à noite, ou seja, sou 
mãe… tenho os miúdos pequenos, a minha vida social 
resume-se a reuniões de pais isso é uma grande chatice… 
(risos)… e magustos da escola… Quer dizer, neste 
momento da minha vida… já houve alturas que não foi 
assim, mas neste momento… 

A.B. Tenho um bocadinho essa perceção… por 
comentários no facebook, sei lá… apesar de não ter… 
vou tendo essa perceção que é um gabinete… Se calhar 

cá em Coimbra, atenção… Porque depois, O Ateliê de 
Coimbra é um bocado bizarra. É uma bizarria, é uma 
anormalidade. Um gabinete em Coimbra de design…? 
Quer dizer… isto há uns anos, só dois doidos, como 
o J.B. e o A.M. é que se lembrariam de abrir uma 
agência… design em Coimbra? Quer dizer, quem 
diz Coimbra, diz Aveiro, Braga… quer dizer, já em 
Lisboa, se calhar já seria o que seria, não é? Design em 
Portugal… E no fundo, afinal, conseguiram… e criaram 
uma empresa com algum… quer dizer, eu acho que 
ainda somos muito desconhecidos. Tenho ideia de que 
em Lisboa muito poucas pessoas conhecem o Ateliê de 
Coimbra, ou nem sabe o que é o Ateliê de Coimbra … 
não é como o Silva, ou como o Cayatte…  

A.B. ‘Como é que é possível’? Já tive esse… Mas 
quando conhecem, têm um bocado essa ideia… a de 
que era um clube a que gostariam de pertencer. Isto 
entre aspas. Mas é uma ideia que eu fui tirando de 
nuances e, portanto posso estar errada. Às tantas 
somos considerados uns grandes parvalhões ou que 
somos uns arrogantes, mas tenho ideia que não… O 
Ateliê de Coimbra esforça-se por isso, abre as portas 
a qualquer pessoa que cá venha bater… Para ver, para 
nos perguntar, para saber… a não ser que venham para 
aí fazer perguntas tolas de todo ou que não tenham 
feito o trabalho de casa, como também já aconteceu… 
Mas por norma, gostamos… 

A.B. ‘Ah, vimos o vosso site’… quando o Ateliê de 
Coimbra não tinha site… (risos)  

A.B. Percebem o tipo de trabalho, o tipo de linguagem o 
discurso que temos. E se não for nada aquilo que querem 

, nem cá vêm. Portanto esses equívocos não acontecem 
muito. Ou se calhar acontecem e eu nem sei deles… O 
A.M. também é capaz de filtrar muita coisa. Atenção, 
que também pode acontecer. 

A.S. Sim, um trabalho que fiz o alexandre pôs no 
facebook… e o trabalho de um aluno, do ano passado. 
E estavam os dois trabalhos lado a lado… realmente, 
tinha umas parecenças, mas porque era um hexágono, 
percebes? 

A.S. O J.B. foi meu professor, na faculdade. Portanto… 

A.S. Eu acho que o Ateliê de Coimbra tem muito bom 
nome, neste momento. Sinto que é muito reconhecida, e 
cada vez mais… ainda mais agora, com esta coisa dos 
[prémios internacionais]. 

A.S. Sim. Mas acho que as pessoas têm muito boa ideia 
agora do Ateliê de Coimbra… agora… quando digo 
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que é agora não é assim tão recente. Eu digo com muito 
orgulho que trabalho no Ateliê de Coimbra.  

A.S. Hmm… não. Não fazem muito… que é da área, 
conhece. Quem não é, não faz a mínima ideia do… que 
se trata. Mas é um mal geral. Se falares de qualquer 
ateliê… mesmo o Sagmeister… ‘quem é esse?’ 

A.S. Não… 

D.S. a… há muita gente que pensa ‘ah, O Ateliê de 
Coimbra é muito conservadora, os tipos de letra’… isso 
é mentira.  

D.S. só estava com medo de falhar. Tinha acabado de 
me despedir de um emprego, um trabalho estável… uma 
agência em Sangalhos, em que eu era o 2.º designer, 
criativo… havia só uma pessoa acima de mim e éramos 
5 designers. Eu era o mais novo, e o meu trabalho era só 
criar. Não tinha que paginar catálogos, não tinha nada. 
Criava os layouts, até ao ponto em que deixava de me 
dar gozo, e passava para os outros. E… deitei tudo a 
perder para vir para o Ateliê de Coimbra. Portanto… o 
meu medo era falhar… qualquer projeto que me davam, 
eu tentava fazer o máximo, o meu melhor… 

D.S. Sim, já. 

D.S. Era, como diria um colega meu, gabinetes 
impossíveis de entrar a trabalhar… 

D.S. o Ateliê de Coimbra, Silva, os R2… o Queirós… 
gabinetes que só trabalhavam para a Cultura, que 
tinham um trabalho muito bem feito e acabam por ser 
exemplos nas aulas… eu mandei três portefólios… um 
para o Ateliê de Coimbra, outro para os R2 e outro para 
o Queirós… e, nos 3 casos, acabei por ser chamado para 
ficar nos gabinetes… acabei por optar pelo Ateliê de 
Coimbra. 

D.S. No Queirós, tinha que ir para o Porto e já estava 
a dar aulas… não podia. Aceitei vir para O Ateliê de 
Coimbra e duas ou três semanas depois… só começava 
em março, mas despedi-me em janeiro, para ficar a 
acabar uns trabalhos que tinha aí… para entrar no Ateliê 
de Coimbra tranquilo. Neste processo, quando já tinha 
dado a palavra, recebo um telefonema do Artur, dos R2, 
em que tive uma hora ou duas ao telefone com ele… e lhe 
disse que já tinha dado a palavra ao Ateliê de Coimbra, 
que não voltaria atrás. Mas eram aqueles gabinetes em 
que, na escola, toda a gente queria ir… e houve quem 
arriscasse, que foi o meu caso, e houve colegas meus que 
até são bons, mas nunca tentaram vir trabalhar para aqui, 
porque achavam que era o topo, quase que impossível… 

D.S. Sim… 

D.S. Em Coimbra, seres designer do Ateliê de Coimbra, 
para os alunos de design e mesmo para os designers, 
toda a gente acha o máximo… porque é quase um… eu 
acho que é um gabinete. Como os outros. Tem umas 
coisas boas, tem umas coisas más. Mas tem uma coisa 
muito boa, que era aquilo que eu dizia há bocado, que é 
nós termos a liberdade para fazer tudo. Temos a chave, 
não temos um horário de entrada nem de saída, e vamos 
gerindo os nossos trabalhos. Em muitos dos gabinetes 
não tens isso. 

D.S. Não… não… eu estava à espera de encontrar 
assim… conheces a Joana MONTEIRO? Conheces 
a dinâmica dela, de trabalho? Eu, nunca trabalhei 
com ela, mas tenho uma ideia… eu estava à espera 
de encontrar aquilo… de brainstormings coletivos… 
pronto, em que a gente ia trabalhando e as coisas se 
iam desenvolvendo… 

D.S. depois era aquele contentamento de ir para o Ateliê 
de Coimbra. Ganhar muito menos do que o que eu 
estava a ganhar, mas ia para o Ateliê de Coimbra… 

J.B. falámos pelo telefone, até, várias vezes antes de nos 
conhecermos e ele, que já tinha visto as nossas coisas… 
o nosso trabalho não tem nada a ver com o deles… nem 
esta filosofia não é nada a deles… mas uma das coisas 
que ele dizia que admirava muito no nosso trabalho e 
não sei quê… e ficou muito admirado de eu ser biólogo… 
que ele disse: ‘epá, pouca gente trabalha tão bem as 
coisas… epá, é muito bem feito… as coisas que vocês 
fazem são muito bem feitas’… e ele já tinha reparado 
por causa disso. Não é nada o género dele, mas ele ficou 
admirado como as coisas não eram sempre iguais… não 
têm um estilo, propriamente, mas tudo aquilo era muito 
bem feito… achou… sem conhecer as pessoas. ‘Quem 
são estes tipos? Fazem’… E é isso que me interessa. 
Fiquei muito contente, aliás… Fiquei mesmo muito 
contente com isso. 

J.B. Confirma. Nesse aspeto eu presumo que nós 
devemos ter uma imagem de alguém que não vai 
defraudar as expectativas deles… ou pelo menos vai… 
menos do que outros. Connosco arriscam menos.
(E resulta numa valorização maior do trabalho, 
portanto?) Sim… 

J.B. Não sei muito bem… mas… eu aliás fico 
sempre… ultimamente tenho percebido que o 
ateliê é muito considerado. E é considerado… que 
é posto num plano diferente dos outros, aqui… 
quer da parte de estudantes que… e apercebi-me 
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disso há relativamente pouco tempo. E até fiquei 
surpreendido… Estudantes que nem mandam o 
currículo para O Ateliê de Coimbra porque acham 
que é um bocadinho inatingível, que é demais para 
eles… clientes que também não vêm ter connosco… 

‘epá, vocês é outra cena, é outra escola’… e isto… nem 
sequer tinha muito a ideia disso… e depois… também 
mesmo em relação à opinião que têm em relação à 
qualidade do trabalho, que eu também não tinha ideia, 
mas também tenho percebido que as pessoas também 
têm muito em consideração. Acho que o ateliê tem 
melhor imagem do que aquela que eu pensava. 

J.B. E portanto, acho que a imagem que há do ateliê… 
se corresponde à realidade? Acho que sim. Quer 
dizer… é autêntico, e portanto, acho que corresponde à 
realidade… acho que aquilo funciona bem assim. 

J.B. Eu acho que… eu tenho alguma dificuldade em 
perceber se corresponde à realidade ou não. Eu tendo 
a ver isso pelos sinais exteriores. Por exemplo… e 
mesmo…  

J.B. Sim, sim. Nós procurámos outro tipo. Procurámos 
uma casa… uma casinha, com um jardim e com um 
pátio… 

J.B. Sim. Quer dizer… eu continuo a gostar… Acho que 
está bem. E há o tipo de coisas, que… é um dos tipos de 
ateliê. Havia outros que nós procurámos, que não tinha 
nada a ver com isto mas dentro das condições do que foi 
possível arranjar acho que é uma possibilidade. 

J.S. E eu encorajo. Eu nunca disse… eu nunca digo 
a ninguém que não faço… às vezes, falho. Mas sou… 
percebes? Isso faz parte também dessa projeção de 
imagem… isso é importante. Gasta tempo, e energia… 
mas… não há… não há limites. 

J.S. Eu diria que as pessoas têm boa imagem e boa 
recetividade em relação a isso… nós até estimulamos, 
gostamos de ser visitados, e tudo… não há aquela 
coisa do tipo ‘não venhas…’. Não. Toda a gente entra. 
Acontecem-me às vezes coisas… Há bocado, quando tu 
entraste, quem é que estava ali? 

J.S. depois da parte dos clientes, no geral, há uma 
satisfação dos amigos dos amigos e aí sim, eu acho que 
há um bocadinho de baba, um bocadinho exagerada… 
e que não reflete às vezes os nossos improvisos e as 
nossas dificuldades. Portanto, nesse aspeto, eu não posso 
pretender mais… e se não há mais, é porque eu não faço 
mais. 

J.S. Já não digo que gostam do meu trabalho, porque já 
é difícil dizer isso assim, mas que apreciam… tal como 
apreciam o Almanaque e o trabalho com a ilustração… 
ou seja, é como se eu estivesse passado ali… dentro da 
nossa santa escala, que é pequenina… é como seu eu 
tivesse passado ali uma fronteira em que… quer dizer, 
também não posso baixar a guarda e depois começar 
a fazer porcaria, senão um destes dias lixo-me… mas 
quero dizer… eu diria que é uma apreciação positiva, 
mas que julgo que não é demasiado fundamentada em 
crítica, percebes? 

J.S. Quando me dizem que querem vir estagiar aqui, 
porque isto é fantástico, e porque gostaram muito, eu 
fico ‘ah, sim…?‘ Percebes? Quer dizer… acho que é 
graxa e que é uma coisa desajustada… 

J.S. e portanto, eu diria que, no geral, há uma bondade 
e uma simpatia pelo nosso trabalho, que nalguns 
casos permite uma avaliação mais apurada e que 
significa que há uma soma dos vários talentos aqui do 
ateliê, comigo incluído, que fazem uma soma bastante 
positiva… e eventualmente em determinados setores 
em que nós também já não trabalhamos, em que nós 
já não nos entendemos, essa avaliação obviamente 
é mais relativizada, não é? ‘Epá, ok, os gajos são 
interessantes…‘  

J.S. Acho que é uma imagem mais benévola do que 
aquela que nós merecemos e somos. Eu acho que o 
ateliê… vamos lá a ver, isto é à escala que é… em certos 
círculos. 

J.S. Compromisso, mas um compromisso progressivo. 
E estamos…começamos a ser bons nisso, também. 
Claro que o perigo disto é depois resvalarmos para o 
mainstreamabsoluto e a certa altura estamos só a enlatar 
trabalho e de repente deixámos de ter aquela estrelinha. 

L.A. eu tenho um bocadinho a visão de que este ateliê, 
sem ser meu, eu acho que também é meu. Sentir que 
faço parte. 

L.A. não é um trabalho das 9h às 17h e não é porque 
nós somos todos designers e somos uns gajos fixes. É 
também por isso. É porque o meu trabalho… Eu sinto 
que o meu trabalho também conta. 

L.A. Acho que não. Ou, pelo menos, acho que já 
não neste ateliê. Acho que já lá vai o tempo em que 
fazíamos… lá está, que fazíamos as tais reuniões, onde 
eu acho que faz todo o sentido… as pessoas discutirem 
o que estão a fazer… e, em conjunto, chegar a um bom 
porto, melhor… porque se isso acontece entre mim e o 
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cliente, então entre os designers e o cliente seria muito 
melhor, em teoria. Só que para isso é preciso outro 
tempo, outro desafogo, outro espaço… portanto, neste 
momento, acho que isto é o melhor… 

L.A. Já conhecia, mas conhecia pouco. Se calhar… 
se calhar foi uma sorte vir para aqui e isto encaixar 
tão bem. Antes de vir para aqui, se calhar não sabia 
que queria vir para aqui. Se calhar… para chegar à 
conclusão de… eu vim para o ateliê por mediação de 
um professor, que a LEVINA conhecia. Ela na altura 
perguntou se ele conhecia alguém, algum aluno, que ele 
achasse que era bom, que encaixava no perfil do ateliê 
e que quisesse vir trabalhar para aqui. Eu não fazia 
assim tantas ideias sobre o ateliê. Eu sabia quem era o 
J.S., sabia o que era o IPSILON e o MIL FOLHAS. Mas 
não sabia muito mais fora disso. Não sabia que as Festas 
de Lisboa eram sequer feitas pelo ateliê, por exemplo…
coisas básicas… portanto, foi uma espécie de descoberta, 
passo a passo.  

L.A. Acho que não responde à realidade, de todo, mas 
acho que há uma… acho não é só deste ateliê. Toda a 
gente faz imagens deturpadas da realidade em relação 
a tudo. Em relação às outras pessoas, em relação aos 
outros ateliês, em relação aos negócios… a tudo. Em 
função de certos pormenores, nós temos tendência a 
explodir aquilo e aquilo, de repente… ou é muito bom 
ou é muito mau! São sempre pormenores… 

L.A. Nesse sentido, eu acho que toda a gente tem uma 
ideia muito deturpada do ateliê. 

L.A. … É para melhor. As pessoas tenderão a pensar 
que este trabalho é muito glamouroso e na verdade não 
é. Tem muito suor e lágrimas. Tem muita noitada, tem 
muito pouco glamour. Tem muito trabalho invisível e 
muita coisa que tem que ser para pagar as contas. Faz 
parte… eu digo isto mas sei que faz parte. É preciso 
alimentar a máquina. Para fazeres coisas boas tens que 
fazer coisas más. E aqui o mau, não é o mau gráfico. É 
fazeres coisas que não te apetecia fazeres, é aturares 
clientes que não querias aturar… é preciso, isso. Faz 
parte, também… 

L.A. Eu acho é que é difícil encontrares uma pessoa que 
tenha uma visão tão completa que te consiga dizer o 
bom e o mau. Eu acho que as pessoas, tendencialmente, 
neste ateliê, para o bem, tendem a ver só o bom. Acho 
que nos têm em muito boa conta e, às vezes, não sei 
porquê… (risos)… não consigo perceber bem porquê… 

L.A. Pois, pode ser um misto. Pode ser pelo J.S., pode 
ser por alguns trabalhos pontuais… pode ser pela 

[Coleção Livros], pode ser pelas festas de Lisboa… 
mas dificilmente terão uma visão de conjunto. Eu 
acho que é isso que é deturpado, em última análise. 
Eu não estou a dizer que é uma ideia completamente 
oposta da que eles têm, mas é uma visão reduzida da 
realidade. É isso. 

R.M. A primeira vez que eu entrei no ateliê foi para 
a entrevista, portanto estava histérica! (risos) Tipo… 

‘uau’… sim, isso foi o histerismo… foi tudo super 
rápido. Para começar a trabalhar… sei lá, continuava 
esse momento de histeria misturado com vergonha 
e inibição total, com ‘ok, tudo o que eu estou a 
fazer está a ser visto por toda a gente’… opá, ainda 
hoje me acontece às vezes estar a trabalhar em 
determinada coisa… 

R.M. Sim. Sei lá… Era praticamente o meu… era o 
meu segundo trabalho… também ia para um trabalho 
específico, que eram ‘as Festas’ (de Lisboa)… era o 
segundo. Agora olho para isso e penso ‘fogo, grande 
sorte…’, chamaram-me na altura… num timingmesmo 
certo… acabei por ficar, porque também havia 
outros projetos, que foram correndo mais ou menos 
bem… uns piores, outros melhor… mas fui ficando, 
e acho que… sorte, trabalho, tudo junto… sinto-me 
privilegiada, mesmo… 

R.M. ‘pôxa, já passei nesta rua tantas vezes e nunca 
tinha reparado que o ateliê era aqui’… mas isso é a 
minha perceção do espaço, sei lá… a maneira como eu 
vejo as ruas hoje, em Lisboa, a zona do Coliseu… tu 
percecionas as coisas de um modo diferente… parece 
que o espaço passa a ser familiar quando antes era… 
mas pronto, isso é…  

R.M. Sim… conhecia mais o Ipsilon, na altura… 
lembro-me, por causa da minha faculdade… lembro-me 
de ver. Depois aquelas coisas da BDteca, também… a 
divulgação das SARDINHAS… mas pouco, como não 
estava em Lisboa também… não tinha muito contacto. 
Mas lembro-me muito da imagem das SARDINHAS no 
site. Epá, de resto… que me lembre, na altura… não me 
lembro assim de mais nada. 

R.M. Não… nem posso. Nem me sinto à vontade para 
isso nem estou a responder só por mim 

R.M. o R.B. impõe uma presença masculina ali, e ainda 
para mais porque ele é super sóbrio e… eu acho que ele 
sabe e todas nós temos consciência disso. 

R.M. Pelo menos… das pessoas com quem tirei o curso, 
amigos e não só…  
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R.M. Sim. Têm todos muito boa opinião… mesmo, 
sei lá… quando partilhei ‘ok, vou agora começar a 
trabalhar no ateliê x’… toda a gente dizia ‘ih, que 
sorte…’ na altura tinha colegas que eram alunas do J.S., 
em Mestrado no Porto. A opinião, portanto, era sempre 
bastante positiva… agora, pessoas que não conheçam 
de todo… quer dizer, para terem uma opinião é porque 
conhecem… no geral, dizem ‘ah, é um dos melhores 
ateliês…’ quando ouves isto também ficas assim um 
bocadinho orgulhosa, claro… 

R.M. Sim, sim… ‘ah, que sorte…’ é tipo… sim. 

R.M. Que eu tenha ouvido… Não sei, mas eu sei que o 
J.S. já me disse que ouve comentários do género ‘eles 
são muito calados… isto é sempre assim?’… desse 
género… (risos)… em termos do espaço físico, as 
pessoas normalmente acho que gostam bastante… é 
acolhedor. Tens ali a mesa de reuniões separada e é 
logo o cafézinho… não sei, acho que as pessoas se 
sentem bem-vindas…  

R.M. Sim, sim.  

R.B. Bom… eu, na altura lembro-me, assim um 
bocado inconscientemente, escolhi dois ou três 
sítios… achei que podia… gostava de trabalhar aqui 
e aquele foi um deles. Telefonei, descaradamente, 
e perguntei-lhe se podia mostrar o meu trabalho… 
(risos)… disseram-me que sim, e eu fui… 
descaradamente estava lá o J.S., também, e gostou 
imenso… ‘temos aí uma oportunidade de negócio 
e tal… se calhar… se calhar é uma boa altura… 
disseram-me logo que sim, naquele dia… (risos)… 
e fiquei a aguardar, já não me lembro, duas ou três 
semanas, por alguma coisa… pelo tal negócio, que 
depois vim a saber que era a avença da EGEAC… 
e pronto. É aquilo que eu, já noutras alturas, te 
descrevi como um tiro de sorte. Tenho a noção de 
que tive uma… uma junção de dois ou três fatores… 
até porque depois do curso eu tive até bastante 
tempo… por aí… estive uns cinco ou seis meses sem 
me preocupar com nada. Depois houve uma altura 
em que me deu um clique e resolvi rapidamente a 
questão do portefólio, que normalmente era assim 
uma desculpa… quando não estavas a fazer nada era 
porque estavas a fazer o portefólio… e quando fechei 
a porcaria do portefólio… depois porcaria vamos 
editar, obviamente… (risos)… disse que… epá, 
telefonei… tive aquela sorte… e

R.B. Não sei… tu tens… acho que não consigo… 
tu ficas tão cheio daquela experiência nova que 
qualquer coisa é interessante. Tu queres é participar 

e fazer umas coisas… embora me tenham dado logo 
alguns trabalhos para fazer mas, quer dizer… eu 
perguntava se era preciso limpar imagens e fazia… 
na altura fazíamos bastantes mais revistas do que 
fazemos agora… e mesmo trabalhos relativamente 
pequenos… correções, alterações… só o estares ali 
naquele processo, estares envolvido… 

R.B. obviamente que tu ficas com uma boa 
impressão daquele projeto… mas também aí o meu 
desconhecimento de outras coisas, do que é que eram boas 
condições ou más condições… eu não conseguia fazer 
essa comparação. Ali, parecia-me, de facto, muito bom… 

R.B. Acho que, de alguma forma, para clientes ou 
designers, é um sítio onde se faz bom trabalho. Não se 
desenvolve propriamente uma linguagem autoral e isso 
também, se calhar, prejudicou o ateliê um bocadinho, 
não sei se no início… mas há a noção de que é um 
negócio com alguma assinatura… onde há margem 
para se desenvolver bom trabalho. Ainda mais hoje, 
no contexto de crise, acho que isso hoje é ainda mais 
relevante… 

R.B. ou são agências de publicidade e tu percebes que 
é uma assinatura coletiva, tu ali achas que aquilo é um 
modelo de ateliê autoral…  

R.B. Sim, completamente… por essa forma de ver o 
texto, essa compreensão de seres capaz de definir um 
trabalho independentemente dos grafismos que vais 
usar… quase numa lógica de autodireção de arte para ti 
próprio… 

R.B. Embora ali num contexto muito particular… acho 
que trabalha ali somos todos uns sortudos… porque a 
formação que, de alguma forma, o J.S. teve, é muito 
específica. Não haverá assim tanta gente, depois, capaz 
de a transmitir… 

R.B. depois há qualidades específicas, mais do J.S., uma 
capacidade de ajudar a construir uma boa ilustração. 
Afinando, corrigindo… mas, fora depois essas questões 
de orientação, essa capacidade de imaginar o trabalho, 
com os conteúdos que forem necessários para que 
ele fique melhor… sendo capaz de não ficar tão 
condicionando pelo texto, de encomendar uma coisa, de 
pensar outra… de escreveres tu uma coisa qualquer… 
isso é um ADN fortíssimo, que cada vez mais vês…que 
parece básico… até alguém que vem de fora diz ‘então 
isto é uma agência de ilustradores’… 

R.B. Trabalhamos para isso, no fundo… se em 
determinado clientes temos uma aura que não tínhamos, 
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trabalhamos para ela… batalhamos… aí há um misto de 
simpatia com qualidade de trabalho e disponibilidade, 
de tudo… portanto, se ela não existe, tu tens que… ou 
quando é uma relação completamente branca tu tens 
que trabalhar para que ela comece a existir, no fundo… 
respondi à tua pergunta? 

R.B. esta escala intermédia, tu sabes que vais cometer 
alguns erros. Não vais conseguir controlar tudo. Há 
uma qualidade média dos trabalhos que tenderá a 
ser… tentarás que seja média/elevada, o melhor que 
seja… mas tens altos e baixos. É esta fronteira que o 
ateliê tenta manter. Para fazer trabalho à escala que 
nós fazemos…  

R.B. A [Coleção Livros] vem recuperar isso, um 
bocadinho, ao J.S., esse reconhecimento do ateliê… 
embora não tendo um trabalho tão afinado quanto o 
Pedro Falcão, ou os R2, ou o que quer que seja, tem uma 
mais-valia, até por estar aqui num meio-termo, onde já 
consegues oferecer uns serviços um bocadinho mais 
amplos e clientes um bocadinho maiores, mas que os 
fazes com uma qualidade muito razoável. Acho que a 
[Coleção Livros] nos está a trazer isso, também. Porque 
se tu olhares com olharzinho de designer, do grafismo, 
e da qualidade gráfica das coisas, tu achas sempre que 
o trabalho do J.S., ou o nosso trabalho, é sempre um 
bocadinho… uns furos abaixo dos R2 ou do Pedro 
Falcão, quando na realidade são pressupostos diferentes 

S.V. Para já, em vinha de um mundo completamente 
diferente… Vivi 12 anos no campo… 4 anos num 
projeto magnífico… está bem que tinha tido uma grande 
rodagem… 

S.V. Não era rural, nunca fui. Sou da cidade, estudei 
na cidade, fui para o campo por opção. Estive num 
projeto muito internacional… Portanto… O que senti 
aqui não foi deslumbramento nem nada… O que eu 
senti foi um grande… Que era um espaço que estava 
muito desorganizado em termos burocráticos… Não 
existia… Olhei para as faturas e para os papéis… 
(risos)… era dossiers no chão… não… Não havia uma 
noção de empresa. Os pagamentos dos ordenados eram 
feitos via multibanco… (risos)… Imagina… A forma 
como se atendia o telefone… Senti que havia aqui 
matéria para trabalhar… e isso deu-me gozo. ‘Uau! 
Isto é para agarrar… portanto… tu tens que pegar nos 
dossiers e tens que os criar desde o início’… A relação 
com a contabilidade e a parte das finanças estava 
completamente caótica… a perderem muito dinheiro… 
Portanto, foi organizar toda essa parte… a parte dos 
stocks, a forma como as coisas funcionavam… portanto, 
deu-me prazer em pegar nisto naquela fase… Se 

chegasse agora já não teria a mesma… o mesmo gosto… 
Depois, de facto, aqui neste ateliê tu cruzas-te com 
pessoas muito agradáveis… o local também contou… 

S.V. Nada. Zero! Andei à procura de ‘Ateliê de Lisboa’ 
(risos)… ‘OK, fazem a Agenda Cultural de Lisboa…’ 
Não havia registos nenhuns na internet… Conhecia 
a LEVINA, ela tinha estado lá em Idanha-a-Nova, em 
Belgais…um ano antes. E eu tinha falado com ela, só 
isso… Não sabia mesmo ao que é que vinha… e foi 
curioso… É o espaço onde estou há mais tempo… É 
aqui no Ateliê… Claro que há uma determinada idade 
em que a pessoa estabiliza… (risos)… pelo menos, 
sinto… E vou fazer 8 anos que estou aqui na casa. 

S.V. Varia, não é? Mas de uma maneira geral há 
credibilidade e há… quando as pessoas olham, veem um 
ateliê com credibilidade e um bom-gosto… 

S.V. Sim… 

S.V. Sim, claro, e de trabalho. Do próprio… da imagem, 
e depois de todo o tráfego e toda a parte comercial… 
pelo menos sinto isso. 

S.V. Exatamente! (risos)… Eu tenho esse lado… não 
é germânico, mas militar… que me incomoda… às 
vezes… Passa um dia, passa outro e eu estou aqui a roer-
me… tanto tempo… e pronto, gostava que essa parte se 
melhorasse. 

S.V. Sim, também…Porque aí depois há um 
afastamento… se resultar é uma solução tipo paginação 
pura e dura, que é aquilo que têm que cumprir… 

S.V. Eu acho que se precisa… é necessário fazer sempre 
autopromoção… a história da galinha a cacarejar que 
pôs o ovo, não é? Hmm… Eu acho que é importante 
porque nós estamos a viver momentos muito… 
conturbados e… vamos entrar aí numa… já estamos, 
mas a nível de crise a coisa vai-se aprofundar… E tenho 
um bocado de receio de 2013. Tenho mesmo receio… e 
aí eu acho que… é uma coisa que eu chamo a atenção, 
de nos promover muito mais. O problema é a nossa 
capacidade e o tempo, por que para tudo isso é preciso 
ter… ter… ter… pessoas… 
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A.B. Quando a resposta ecoa, como o Vignelli. 

A.B. é como o outro, como o Régio… Não sei para onde 
vou mas só sei que não vou por aí…  

A.B. É como o Sócrates… só sei que nada sei…  

A.M. Houve alturas em que nós chegámos a pensar em 
redigir um manifesto da empresa, formal… muitos 
fizeram isso e dá-me um enorme prazer ler alguns 
manifestos… ainda agora há pouco tempo estava a ler o 
manifesto do Massimo Vignelli…  

A.M. é curioso perceber que a aiga, há muito pouco 
tempo alterou a filosofia dos concursos de design…  

A.M. ter uma grande qualidade e que seja feito fora do 
tempo, é a tal célebre história do cartaz do Peter Saville, 
para o lançamento da 4AD, se não estou em erro, em 
que chega a proposta de cartaz no dia do evento… do 
lançamento… de facto o cartaz ficou para a História, 
mas não serviu enquanto cartaz, quer dizer… o objetivo 
do cartaz era divulgar o evento antecipadamente…

A.M. Tal como para nós é importantíssimo quando os 
R2, ou os P-06, ou o Silva, etc, obtêm reconhecimentos 
destes, porque isto beneficia-nos a nós. Um prémio 
importante… como os R2 nos European Design Awards, 
ou os P-06 ainda há pouco tempo com o Grand Prix do 
Red Dot Award, é bom para nós todos… porque coloca 
o design no mapa, com referenciais inquestionáveis, quer 
dizer… não são júris da casa, ou júris populares. São as 
grandes instituições de avaliação do design, com críticos 
e objetivos muito criteriosos, como sejam o Red Dot 
Institute ou o European Design Awards, que reúne as 
7 ou 8 principais revistas de design da Europa… epá… 
quando eles qualificam o trabalho de um ateliê de design 
de português como sendo muito bom ou de excelência, 
isso é muito importante para nós. 

A.M. desde o Sagmeister que sai da Áustria e vai para 
os EUA porque percebe que na Áustria não tem a 
massa crítica, nem o volume, nem o perfil de empresas 
discográficas que pudessem pagar o que ele gostaria 
que pagassem para ele desenvolver uma capa… o tipo 
de projetos que ele se propunha fazer necessitavam 
necessariamente de um orçamento maior… portanto, 
só num mercado com tiragens muito maiores… e é aí 
que ele se muda… ou o Studio Dunbar, que trabalha 
muito bem na Holanda (localização do ateliê), e 
quando tem uma tentativa de trabalhar na Holanda, 
não funciona… acho que sim…

A.M. Não… eu acho que o J.B… nesse aspeto… […] o 

manifesto eu acho que aquilo… foi naquele dia… gosto 
muito e já li manifestos de ateliês, e de designers, em 
que aprendi muito… não é bem um manifesto, mas 
acho que vai dar ao mesmo. Desse tipo de textos 
que me lembro são as 10 lessons I have learned do 
Milton Glaser… acho fortíssimo… que no fundo, é um 
Manifesto também… não é só sobre a prática do design 
explicitamente… tem lá coisas como, por exemplo… 

‘some people are toxic. Stay away from them’… quer 
dizer… é um princípio para um designer como é um 
princípio de vida… há outros manifestos que… epá, não 
me revejo neles… não sei se é o tom, se é o que é dito… 

A.M. Eu senti isso, por exemplo… é politicamente 
incorreto dizer isto, já percebi, particularmente no meio 
do design, mas eu senti isso um bocado em relação 
ao… quer ao manifesto original, quer ao manifesto 
posterior do First Things First… atenção, eu revejo-
me muito naquilo que é ali dito… epá, mas depois há 
ali toda uma tentativa de negação de uma dimensão 
do trabalho dos designers, que eu percebo que os 
designers não se queiram prostituir, entre aspas, e pôr 
o seu trabalho ao serviço de corporações insensíveis 
que só têm como visão o lucro… agora… quer dizer, 
das duas, uma: ou estamos nesse terreno, e fazemos 
parte do mercado… porque depois as fronteiras não são 
assim tão claras, quer dizer… não há empresas más e 
empresas boas… ou haverá algumas que são claramente 
más e empresas que são claramente boas, mas haverá 
muitas empresas no meio… e, portanto… se se enteder 
aquele manifesto um bocado como balizas, utópicas, 
idealistas, que nos condicionam e nos ajudam a tomar 
decisões, ok… tudo bem… mas eu acho que há ali 
alguma incongruência naqueles manifestos e na prática 
também, de muita gente que assina aquilo… mas isso se 
calhar também não posso exigir… eu também se calhar 
posso dizer aquilo que eu acho que devia ser e é bem 
feito e depois ter alguma dificuldade… no dia a dia, de 
viver de acordo com isso… é fácil criticar…por isso é 
que eu também tenho alguma dificuldade em assumir 
manifestos absolutistas e dogmáticos… por isso é que 
eu gosto muito mais de uma redação em torno de lições 
aprendidas… que é muito diferente. 

A.M. acho que o Paul Rand também dizia isso… ele, 
quando tinha que fazer uma identidade de uma empresa, 
queria lidar com o top management… e de facto acho 
que faz sentido. 

A.B. Tenho ideia de que em Lisboa muito poucas 
pessoas conhecem o Ateliê de Coimbra, ou nem sabe 
o que é o Ateliê de Coimbra … não é como o Silva, ou 
como o Cayatte… 

Referências invocadas
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A.B. É o que o A.M. diz: ‘não vais pedir ao Siza Vieira 
para te projetar uma casa se queres pôr lá dois dálmatas 
de loiça em cima do portão 

A.B. O Siza Vieira contou uma história de um projeto 
que fez para a Holanda… já não sei ao certo que obra 
era… e que, fechado o projeto… aquilo demorou imenso 
tempo, sofreu uma série de alterações, dos esquemas, 
de questionar… o cliente questionou, ele alterou… até 
que fecharam o projeto. E no dia que o Siza foi lá, e 
falou… aquilo era uma coisa camarária… falou com 
um presidente da câmara disse: ‘pronto, sr. Arquiteto, o 
projeto chegou ao fim, vai começar a fase de obras… no 
dia ‘X’ do mês ‘Y’ está convidado para as 17:00 estar 
aqui na inauguração… O Siza riu-se. Estava a falar de 
um ano e meio… Daqui um ano e meio, alguém marca 
um encontro? Daqui a um ano e meio, às tantas horas…? 
Só se fosse um romance de viagem à Corto Maltese… 

‘Às tantas horas no Gibraltar’… o que não acontece. O 
Siza riu-se. Mas a verdade é que no dia tanto… no 
dia ‘X’, do mês ‘Y’, às tantas horas, aquilo estava a ser 
inaugurado. Porquê? Porque tudo o resto tinha sido feito 
antes. O Siza conta esta história. Nós, cá, é impossível. 
Mas depois a obra sai consoante o projeto. ‘Custa aquilo 
e demora aquilo’. Não há cá derrapanços. 

A.S. Não… quer dizer… fui ao dos R2, quando foi 
aquilo da AGI e estivemos lá na organização, mas 
pronto… foi basicamente nesse contexto, nunca mais lá 
voltei. 

A.S. 50 books/50 covers. 

A.S. Red Dot 

A.S. Se falares de qualquer ateliê… mesmo o 
Sagmeister… ‘quem é esse?’ 

D.S. Eu facilmente faço uma noitada para fazer um 
trabalho, seja ele qual fôr, porque gosto… gosto mesmo 
daquilo que faço. Eu acabei o… lembro-me estar no 
5.º ano, estava com um dos meus melhores amigos, J.S. 
Contente, e o Professor Modesto. E eu lembro-me de 
sair com uma frase, disse… ‘fogo, eu gostava de ter 
um trabalho que fosse mundialmente conhecido, tipo o 
INY… 

D.S. aparece em todos os livros, toda a gente sabe o 
que é’… e eu lembro-me do Professor Modesto e do 
Contente me dizerem que o design não é isso. Tudo bem, 
o design não é isso, mas… isso significa reconhecimento, 
significa que está a trabalhar bem… e se eu, no final 
da minha carreira, tiver um trabalho pelo o qual fui 
conhecido, são objetivos concluídos. 

D.S. No caso da capa do TAVORA, foi ele que sugeriu 
aquilo. Não fui eu. Houve um dia em que ele chegou ao 
pé de mim e tinha um catálogo na mão, da VITRA, e 
disse ‘olha, e que tal se fizéssemos qualquer coisa deste 
género, mas com papéis não sei quê’… 

D.S. No Queirós, tinha que ir para o Porto e já estava 
a dar aulas… não podia. Aceitei vir para O Ateliê de 
Coimbra e duas ou três semanas depois… só começava 
em março, mas despedi-me em janeiro, para ficar a 
acabar uns trabalhos que tinha aí… para entrar no 
Ateliê de Coimbra tranquilo. Neste processo, quando já 
tinha dado a palavra, recebo um telefonema do Artur, 
dos R2, em que tive uma hora ou duas ao telefone com 
ele… e lhe disse que já tinha dado a palavra ao Ateliê 
de Coimbra, que não voltaria atrás. Mas eram aqueles 
gabinetes em que, na escola, toda a gente queria ir… e 
houve quem arriscasse, que foi o meu caso, e houve 
colegas meus que até são bons, mas nunca tentaram 
vir trabalhar para aqui, porque achavam que era o topo, 
quase que impossível… 

D.S. E salta-me logo o nome do Herb Lubalin à cabeça… 
e tu vais logo ver… a Avant Garde, a Lubalin, mesmo… 
e neste processo, o que é que isso me obrigou?  

D.S. A Paula Scher deve ter filhos… 

D.S. Eu acho é que olham e veem… às vezes é ‘o 
cliente‘ ou ‘o tema’… e isso é que faz com que seja 
fixe, o trabalho. Não, não é… o Modesto dizia que o 
Eduardo Aires trabalha para a Herdade do Esporão… 
e ele disse ‘eu não trabalho para a Herdade do 
Esporão, mas trabalho para uma coisa de vinhos de 
Viseu… não tem tanto… mas olha, entretenho-me e 
dá-me gozo… não me pagam tanto’… se calhar ele 
recebe num rótulo o que o Modesto recebe em 20 
rótulos… ‘mas dá-me gozo’… e é isso! É isso que 
interessa, não é? 

J.B. Sim, mas… e não é só nesta altura, é neste país. 
É um país… lembro-me, há muitos anos, de uma 
conversa que tive com um amigo, que é arquiteto, 
sobre… quando começou a aparecer… quando 
se ficou a conhecer melhor, cá… o Eisenman… o 
descontrutivismo… isto deve ter sido nos anos 90, 
esta conversa. 

J.B. Foi já há muito tempo… e… e lembro-me… talvez 
até tenha sido a propósito dos ARX, quando começaram 
a aparecer… e eles… ‘epá, isto é engraçado… o que 
é que achas disto’? Ele… era o J.B. Mendes Ribeiro… 
portanto, um arquiteto… muito Escola do Porto, um 
Modernista… e… ‘Epá, o que é que tu achas desta… 
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desta coisa da desconstrução na Arquitetura. 
J.B. Eu, quando conheci o Artur, dos R2 

J.B. que é uma coisa que muitos dos designers, e eu sei 
que até mesmo dos R2… talvez mais a Lizá… que o 
Artur… aliás, que é uma coisa que ela já me disse, que 
me confessa 

J.B. que eu aliás acho interessante como reflexão, por 
exemplo… da Paola Antonelli, daquela coisa dos… ou 
daqueles tipos ingleses… que ela usa… do Talk to me… 
não… o Antony Dunne e a Fiona Raby… 

J.B. É… e depois vou buscar tudo o resto… de conhecer 
essas coisas todas. Portanto, ela aí levou-me para as 
coisas certas. Eu lembro-me que, na altura, eu assinava 
a graphis, tudo bem… era a única referência assim, mas 
quero dizer… não conhecia a Eye… a diferença é esta. A 
S.V. apresenta-me a Eye… e depois eu pego… e depois, 
rapidamente percebemos… portanto, aí é muito útil… 

J.B. ou o que ela conhecia, e que nos apresentou, do 
panorama nacional do design, pura e simplesmente não 
nos interessou… e nós… fechámos isso, as relações… 

J.B. Eu lembro-me por exemplo quando foi dos Red Dot. 
Nós nunca tínhamos concorrido e até foi o Artur, dos 
R2, que viu o WeltLiteratur e que nos disse ‘epá, vocês 
não concorrem? Tu, se concorreres com isso, ganhas o 
Red Dot de certeza absoluta’… mandámos e ganhámos 
logo 2… no princípio, isso foi interessante, até para 
dar algum ânimo… um gajo começa a concorrer e 
só perde, e nunca é escolhido para nada… e portanto 
essa coisa, quase essa garantia do Artur dizer ‘epá, de 
certeza’… isso foi motivador… ‘vamos concorrer que o 
Artur diz que ganhamos de certeza’… agora, hoje em dia 
já não. Hoje em dia essa razão é quase razão para não 
concorrermos. Isso já é tentar tirar… 

J.B. As trocas de links que há são sempre de coisas 
‘ah, já viste o que foi feito pelos GTF (Graphic Thought 
Facility) ou por este’… 

J.S. Ou seja, se eu concorro com a rmac, epá, ‘bolas… 
os gajos fazem melhor grafismo do que eu, ou mais 
contemporâneo…  

J.S. Mas seria curioso… como aliás, por exemplo, 
a RMAC fazia coisas dessas… autopublicações e 
pequenos objetos e não sei quê, durante alguns anos 
também fez isso, ao princípio… 
J.S. Sim, mas aqui a questão não é a de inveja mútua… 
eu reparo com muita facilidade que tipos que eu 
considero mestres, e que considero melhores designers 

do que eu, mais contemporâneos e mais influentes… 
como o Mário Feliciano… que são gajos que gostam 
daquilo que a gente aqui faz.  

J.S. mas este gajo gosta, quer dizer… acha interessante 
aquilo que eu faço… e até eventualmente haverá uma 
ponta de inveja, de não sei de quê, de uma coisa que lhe 
parece estar vedada, tal como o trabalho dele também 
me está vedado a mim… 

J.S. ‘não, não os R2 é que são a contemporaneidade, 
não sou eu…‘. Nesse aspeto, eu diria que… como é que 
eu te vou dizer isto…? Eu fui ganhando pontos, ao longo 
do trabalho… nunca me esqueço, aqui há um ano atrás, 
no ateliê do Pedro Falcão eu tive uma conversa com ele 
por causa do livro que estávamos a fazer por causa dele. 
E o Pedro Falcão é um daqueles gajos que eu considero 
que é um designer moderno, e faz coisas que eu não 
consigo entender, nem fazer… e além disso é de um 
rigor absoluto, na fibra do papel e não sei quê… coisas 
que eu também não dou para aí… como eu também 
gostaria de ser, em parte.  

J.S. por exemplo, ainda a ter que ver com aquela 
desconfiança natural sobre mim mesmo, quando um 
aluno, um estudante daqueles meus do Porto me diz que 
gostava de ir estagiar aos R2 eu acho natural. 

J.S. Mas obviamente que eu fico sempre inquieto 
quando um gajo como o Carlos Coelho, sai da Brandia, 
faz dois anos de pausa, faz a Ivity e de repente começa 
outra vez a ser a melhor agência do ano e o melhor ateliê 
do ano, com trabalhos premiados aqui e acolá… de uma 
forma constante e com coisas moderníssimas… e eu 
penso assim: ‘como é que este gajo consegue fazer isto 
tudo…?‘ não é ele, porque não é designer… ou já não é 
há muito tempo…  

J.S. se tu fores ao núcleo duro, ou ao topo da 
ExperimentaDesign, e lhes pedires uma opinião ou até 
uma comparação com outros ateliês, obviamente que 
nós aí ficamos a perder… a nossa maneira de ser e de 
ver, não sendo ainda datável ou datada, apesar de tudo 
não é a vanguarda… percebes? 

J.S. Se fores perguntar a um gajo do Porto o que é que é 
o Ateliê de Lisboa o gajo não faz ideia… Se perguntares 
quem é o Henrique Cayatte, o gajo diz-te… 

L.A. Eu acho que é infelizmente porque devíamos 
dominar a técnica toda, como a Vera Tavares e os livros… 
que eu sinto que ela domina tudo aquilo, faz aquilo tão 
bem que domina não só o objeto, mas a paginação, o tipo 
de letra, a capa… tudo aquilo é dominado
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L.A. em comparação com outros ateliês, maga e afins… 
que eu não digo que a mensagem deles seja só visual, 
mas que há muito mais essa componente visual… 

L.A. Eu próprio devo ter estas ideias deturpadas 
em relação aos R2… todas aquelas referências, 
que eu tenho, de ateliês em muito boa conta… eu 
imagino que eles também tenham a sua quota parte 
de trabalho desinteressante, de trabalho que tem de 
ser… e é curioso que só me pus a pensar isto mais 
recentemente, com aquelas duas ou três pessoas que 
vieram para o ateliê trabalhar, que tinham uma ideia 
fantástica disto e que depois… não é que saíram 
desiludidas, mas perceberam que há muita coisa por 
trás… é a mesma coisa quando conhecemos uma 
atriz. Nós vemos a atriz no grande ecrã e aquilo é 
tudo fantástico, mas depois se calhar… 

L.A. Sim. Gostava de me sentir… falámos na Vera 
Tavares… isto pode entrar no campo do… eu não a 
conheço. Para mim ela é fantástica e ela pode ou não 
ser fantástica… pode não ser… mas para mim aquela 
Vera Tavares, a Coralie Bickford-Smith, a Penguin… 
são referências de editoras, mas é… é o objeto que é 
dominado de uma ponta à outra. 

L.A. E se fizéssemos um livro metade imagem, 
metade texto… se fizéssemos fascículos… tudo isto 
são reinos de possibilidades para fazermos um livro 
só. Se fizéssemos ao baixo, se fizéssemos ao alto… se 
fizéssemos um tijolo tipo Frost, que não pesa nada… se 
fizéssemos uma coisinha deste tamanho… tudo isso 
são reinos de possibilidades onde eu acho que nós não 
somos confrontados com os nossos clientes, muitas 
vezes… 

L.A. Penso várias vezes naquela coisa de… lembro-me 
de ver uma entrevista ao Sebastião Rodrigues, na RTP, 
ou uma coisa qualquer… antiquíssima… dele, a falar do 
processo, de como fazia os cartazes… e aquilo é outra 
coisa… demorava dois meses a fazer aquilo, ou três 
meses ou meio ano… era outra coisa, era outro processo. 
Ele mostrava as hipóteses todas… tudo o que ele tinha 
desenhado só para fazer o cantinho do cartaz… aqueles 
pormenores todos, aqueles rococós, os fundos, as 
texturas… tudo aquilo era outra coisa. 

R.B. Estás aqui num meio termo. Onde até és uma 
entidade contratante, porque é muito giro dizer… isto 
está cheio de ateliês autorais, mas esses ateliês não 
contratavam ninguém… não são entidades contratadoras. 

R.B. A [Coleção Livros] vem recuperar isso, um 
bocadinho, ao J.S., esse reconhecimento do ateliê… 

embora não tendo um trabalho tão afinado quanto o 
Pedro Falcão, ou os R2, ou o que quer que seja, tem uma 
mais-valia, até por estar aqui num meio-termo, onde já 
consegues oferecer uns serviços um bocadinho mais 
amplos e clientes um bocadinho maiores, mas que os 
fazes com uma qualidade muito razoável. Acho que a 
[Coleção Livros] nos está a trazer isso, também. Porque 
se tu olhares com olharzinho de designer, do grafismo, 
e da qualidade gráfica das coisas, tu achas sempre que 
o trabalho do J.S., ou o nosso trabalho, é sempre um 
bocadinho… uns furos abaixo dos R2 ou do Pedro 
Falcão, quando na realidade são pressupostos diferentes 

R.B. O ateliê do Pedro Falcão… o Pedro Falcão. Não era 
por acaso que eu estava a dizer que essa obsessão, esse 
controlo… a definição de que esse controlo é uma das 
coisas fundamentais… não era por acaso que eu estava a 
dizer que essas instituições não contratam. 
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A.M. É é muitas vezes uma questão do tipo de trabalho 
que se quer fazer, do tipo de trabalho que o mercado 
precisa, os meios que o mercado disponibiliza para fazer 
esse tipo de trabalhos e os meios que nós gostaríamos 
de ter… ou que os designers gostariam de ter para fazer 
esse trabalho. 

A.M. aliás, há um bom artigo que eu uma vez li, sobre 
esta questão do account vs project manager… vs 
o gestor de projeto… nós inclinamo-nos mais para 
esta segunda, quer dizer… porque tradicionalmente 
é aquilo… as palavras valem o que valem… eu estou 
a dizer é aquilo que tradicionalmente está associado 
a cada uma destas palavras. Tradicionalmente, o 
account é alguém… é o interlocutor com um cliente 
e, basicamente, todas as decisões importantes para o 
projeto são tomadas em reuniões de account com o 
cliente e, digamos, que a equipa criativa ou o designer 
dentro da casa se limita, depois, à execução das decisões 
que estão feitas. Nós não nos revemos, de todo, aí, 
nisso… porque estamos a ver o designer como mero 
executante de uma atividade técnica. E, de facto, até a 
função mais importante do designer é a sua capacidade 
de pensamento estratégico, que em Portugal não é muito 
desenvolvida… 

A.M. Faz as perguntas certas, apresenta a necessidade 
de uma outra forma, que faz o cliente pensar… é 
muito difícil, todos nós fazemos isso… eu tenho 
dificuldade em criticar os clientes porque eu faço isso 
quando também vou contratar serviços a outros… 
eu, muitas vezes… quando vou contratar serviços 
profissionalizados, já vou quase… é difícil não pensar 
logo na solução 

A.M. Por um lado, obviamente, na web, através do 
site e de algumas redes sociais, colocando o nosso 
trabalho visível… também, numa preocupação de 
comunicar alguns elementos-chave… com comunicados 
de imprensa com alguma visibilidade, como agora 
aconteceu com os [Prémios]… podíamos ter… aliás, 
chegou-se a falar nisso… quando soubemos da notícia, 
ficámos eufóricos e ‘ah, vamos pôr um post no facebook 
do Ateliê de Coimbra’… e eu aí tive um bocadinho de 
presença de espírito e disse ‘epá, não, isto tem que ser 
valorizado’… é um prémio importante… principalmente 
por ser o terceiro… em três anos consecutivos… isto já 
é uma prova de qualidade… e temos que lhe dar aqui 
alguma dignidade na comunicação, até como respeito à 
nossa prática… quer dizer, queimar isto como mais um 
prémio… 

A.M. Tal como para nós é importantíssimo quando os 
R2, ou os P-06, ou o Silva, etc, obtêm reconhecimentos 

destes, porque isto beneficia-nos a nós. Um prémio 
importante… como os R2 nos European Design Awards, 
ou os P-06 ainda há pouco tempo com o Grand Prix do 
Red Dot Award, é bom para nós todos… porque coloca 
o design no mapa, com referenciais inquestionáveis, quer 
dizer… não são júris da casa, ou júris populares. São as 
grandes instituições de avaliação do design, com críticos 
e objetivos muito criteriosos, como sejam o Red Dot 
Institute ou o European Design Awards, que reúne as 
7 ou 8 principais revistas de design da Europa… epá… 
quando eles qualificam o trabalho de um ateliê de design 
de português como sendo muito bom ou de excelência, 
isso é muito importante para nós. 

A.M. Porque a partir daí nós percebemos… faz-me 
lembrar uma célebre história que tive uma vez, em 
minha casa… uma vez avariou-se um estore em minha 
casa. E eu pensei ‘que diabo, agora vou estar aqui a 
chamar um tipo para arranjar um estore… coisa que 
eu faço em meia hora’… e pus-me a desmontar aquilo. 
Quando dei por ela, já tinha partido não sei quantas 
coisas, já tinha partido a parede… e chegou lá o tipo e… 
pronto, era uma questão de conhecimento, do encaixe, 
do jeito… e foi com muito bom agrado que eu lhe paguei 
30 euros por 15 minutos de trabalho, porque… de facto… 
mas às vezes é preciso nós passarmos por lá… eu, se 
não tivesse tentado fazer aquilo, provavelmente pensava 

‘epá, estes tipos são uns careiros’… e não. Obviamente 
não estou a dizer que o design está ao nível da reparação 
de estores… 

A.M. Sim… acho que sim. Mais uma vez, isso depende 
do interlocutor. Mas sim, é difícil… eu acho que isso não 
depende só dos designers… eu acho que isso é também 
uma… acho que isso é uma qualidade ou um sinal da 
maturidade da sociedade. Ainda ontem estávamos na 
livraria e vimos uma editora nacional que fez um plágio 
inenarrável…  

A.M. E eu e a Ana demos por nós a dizer ‘nós gozamos 
com os chineses, que andam a abrir restaurantes do 
estilo do Mcdonalds… epá, nós estamos a fazer um 
bocado a mesma coisa’… é uma questão de maturidade 
de mercado. E muitas vezes, quando vamos ter a 
territórios em que nem sequer é bem percebido qual é a 
função do design… desse ponto de vista, por exemplo, 
faz falta… faz falta imensa coisa. Os designers têm 
uma grande responsabilidade… designers, quando digo 
designers… empresas de design, como eu, que não sou 
designer… mas têm uma grande responsabilidade em 
valorizarem o seu trabalho, mas também não depende 
só deles. Depende… há aqui também um contexto… 
provavelmente, em situações económicas mais difíceis, 
está mais perto do supérfluo, ou assim entenderão 

Valor Profissional
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muitas pessoas, quando provavelmente é exatamente 
o contrário. Aquilo que nos pode distinguir e vemos 
apostas que estão a ser feitas em Portugal, por este lado, 
que vingam precisamente pela qualidade… quer dizer, 
esta coisa da cópia barata e da desqualificação… ‘imite-
me aí aquilo’… mas eu agora perdi-me na pergunta… 

A.M. Sim, é. Mas depende do interlocutor. Há clientes 
que já tiveram… que já consumiram design, que 
percebem perfeitamente qual o peso e a importância 
que o design tem na sua atividade, ou para acrescentar 
valor ao seu produto ou ao serviço, aí já não há 
dificuldade. Aí, quanto muito, a discussão é logo noutro 
nível. A discussão aí é muito mais se a solução que 
nós estamos a propor é ou não a adequada… quando a 
discussão entra nesse nível… eu há muito poucos dias 
tive uma discussão grande com uma pessoa de uma 
instituição pública, que fazia a comparação do design… 
isto a propósito de concursos não remunerados… 
propostas gráficas não remuneradas… e em que a 
comparação feita à atividade de design era… o exemplo 
que me foi dado… ‘então, se eu fizer um concurso para 
quadras populares, quer dizer que eu só posso convidar 
escritores profissionais e tenho que lhes pagar por 
isso’? Criar a identidade para uma instituição pública 
foi comparado a criar uma quadra popular. Portanto, 
isto diz um bocadinho… e isto dito por um responsável 
de uma instituição pública com bastante importância. 
Isto diz bastante de como é que é percecionado o 
design. E quando eu contra-argumentei ‘então mas 
passa-lhe pela cabeça fazer um concurso de ideias 
aberto à população em geral, de um estudo prévio para 
a nova sede da instituição que dirige’? ‘ah, não mas aí 
é a Arquitetura’… portanto, o design, ainda… sim, às 
vezes é difícil. 

A.M. Num plano teórico, no limite, eu diria que ‘se 
nós ainda temos estar nisso’… isso só revela que, do 
lado de lá, a organização não valoriza o design e não 
percebe qual é o valor e o potencial que o design pode 
ter para o serviço, ou o produto, ou a atividade que 
faz. E isso também me guia, normalmente, em termos 
de continuarmos a trabalhar ou não. Se eu percebo 
que há essa perceção, se eu percebo que há uma 
expectativa… ou irrealista das capacidades do trabalho 
do design… que agora o design vai chegar e vai salvar 
o empreendimento imobiliário que é um desastre e que 
foi feito no sítio errado, e com má qualidade, e que é a 
brochura que os designers vão fazer que vão transformar 
aquilo num sucesso de vendas… epá… a priori eu tento 
que esse projeto nem sequer avance, porque não vamos 
conseguir… ou porque o design tem propriedades 
mágicas de que nós chegamos e tornamos um produto 
ou um serviço numa atividade sexy… agora, há o 

mercado real… por isso é que há histórias de designers 
que mudam de país e de continentes e vemos alguns 
casos desses… e acho que há várias histórias dessas… 

A.B. Eu não estou muito nas exposições… portanto, 
estou a falar muito no que os meus colegas… quer 
dizer, muitas vezes estão ali, com prazos absolutamente 
insanos. Sim… 

A.B. Isso, temos outro género de coisas… Muitas vezes, 
é mais… aí, muitas vezes, nem é o constrangimento do 
tempo… É mais ‘gosto/não gosto’… ‘ah, não gosto nada’ 

A.B. Mas isso acontece cada vez menos. Eu acho 
que também nós próprios começámos, se calhar… 
os autores foram ficando mais habituados ao papel, 
à figura e à autoridade do designer. Nós próprios 
também cedemos nalgumas coisas… a editora foi 
também fazendo o seu trabalho… No fundo se calhar 
houve aqui um processo. 

A.S. Hmmm… (pausa longa…) não te sei dizer porque 
nunca me aconteceu. Nunca me aconteceu porem em 
causa nada… 

A.S. Nunca me aconteceu… nem nunca vi acontecer. 
Acho que não precisamos de estar a dizer ‘eh, nós somos 
isto, nós somos muito bons’ (tom irónico)…  

D.S. Uma ou outra pessoa… que passassem um filtro, 
consoante o projeto… se for um site, uma pessoa… se 
for um livro, outra, se for uma capa, outra, um cartaz… 
e assim sucessivamente… já se falou na possibilidade de 
haver esse tipo de pessoa dentro do Ateliê de Coimbra. 
Não sei porque é que nunca houve… e depois ele só 
ser a última pessoa. Porque… independentemente de 
querermos ou não, qualquer projeto é projeto, e se leva o 
nome do Ateliê de Coimbra deve sair… bem feito. 

D.S. onde é que estão os designers dos 40 anos para 
cima?’… não sei se já falei isto com não, mas… eu 
questiono sempre porque é que não há designers com 
mais de 40 anos… os que existem são patrões. E os 
outros? O que é que é feito deles? Morrem? Isto são 
questões que eu tenho e estou sempre preocupado com 
isso… eu costumava dizer que quando um projeto passa 
no J.B., passa no cliente. É certo e sabido. 

D.S. Seja com quem for… mas se eu tiver que 
explicar a alguém que faço isto assim e assim, eu… 
depende da pessoa e do grau académico, mas digo 
que faço publicidade. 
D.S. É. É uma forma mais fácil de dizer aquilo que 
eu faço. Não o faço, porque publicidade e design 
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são coisas diferentes, mas se eu tiver que explicar 
isso a coisa então ainda é pior… porque visualmente, 
depois do resultado final, podes dizer que é a mesma 
coisa. A forma de chegar aos objetivos é que é 
completamente diferente. 

D.S. E nós temos um exemplo muito bom nisso, no 
Ateliê de Coimbra. Eu acho que é bom… nós tivemos 
que fazer umas exposições para o [C.Comercial]. E a 
SONAE tem um contrato com uma agência, com a FUEL 
ou uma coisa assim. E nós fizémos… isto é estúpido… 
é ridículo. Quando nos contratam… flyer, cartaz, mupi, 
não sei quê, não sei quê… ora bem… tu, se fosses a 
SONAE… isto já está feito, não vamos fazer. Eles não. 
A FUEL ‘ah, não. Nós temos este contrato… fazem 
tudo o que nós fazemos, em termos de contrato, em 
termos de divulgação, mas depois tu olhas para uma 
coisa e olhas para a outra e são claramente evidentes 
as diferenças… mas se tu tentares explicar isto, por 
exemplo, aos meus pais, eles não vão compreender. 

D.S. Serralharia, gráficas… mas para eles também é 
indiferente, quer dizer… tu és designer, tudo bem… 
escolheste a fonte, porque é uma fonte humanista, 
vais buscar referências e não sei quê… e tem ali 
umas ligações com o cliente… mas para um gajo 
que está a imprimir em offset, o que lhe interessa é 
saber se o Pantone é o 241 ou se é o Warm Gray 1 
ou 11, ou uma coisa assim. Não há… estão-se nas 
tintas para isso… para eles é trabalho. Se tiverem 
que optar, optam sempre pela publicidade… é a 
opinião que eu tenho. Teoricamente, sai mais barato, 
porque as agências facilitam em termos de preço, 
e trabalham para públicos-alvo completamente 
diferente… portanto, a ideia que eu tenho é que tu 
fazes uma tiragem de livros… fazes mil exemplares…
mas fazes um flyer para uma feira popular ou não sei 
quê e fazes 10.000 flyers… para ele é melhor fazer os 
10.000… 

D.S. São pessoas que esquecem facilmente aquilo que 
é decidido, ou não sabem valorizar aquilo que é o teu 
trabalho… ou tentam dar a volta. Deixo de trabalhar, 
pura e simplesmente, e perco todo o tipo de entusiasmo. 

D.S. Agora não tenho feito muita coisa, mas até há 
pouco tempo atrás, eu arrancava do Ateliê de Coimbra 
às 18:30, 19h, para Águeda, para reuniões. Ou para 
Coimbra, para pequenas… e era até à meia-noite… e 
isto é desgastante… isto já é desgastante por si só, e 
depois teres que estar a justificar constantemente porque 
é que fizeste determinadas escolhas, epá… e o gajo… o 
cliente é teimoso… tipo, não percebe nada daquilo e 
depois vai buscar… epá, para isso que faça ele. 

D.S. Já há uma… também tenho consciência de que 
quando não tenho tempo, não posso inventar… quero 
dizer, há fórmulas… tu vais buscar aquelas fórmulas, 
aquelas referências, para conseguir responder às 
necessidades do projeto de uma forma mais fácil… 

D.S. Sim… muito mais fácil.  

J.B. A pôr em prática, eventualmente… acho que é uma 
coisa que não se deve perder de vista, agora… portanto, 
eu não tenho nesse aspeto uma atitude empedernida… 
dizer ‘não, o design é isto’… e fechou ali… antes pelo 
contrário. Acho que a forma de pensar e a forma de 
trabalhar dos designers pode ser utilizada em muitas 
outras áreas. 

J.B. Quer dizer… a questão do que se passa hoje em 
algumas empresas dos Estados Unidos de se substituir 
os departamentos de marketing… ou os marketeers por 
designers, acho que é uma coisa fantástica e acho que 
deve ser uma coisa que deve ser observada, porque… é 
uma coisa que eu aliás já há muitos anos que acho. Nós 
pensamos muito melhor do que os marketeers, até 
para vender mais… e portanto já há muitos anos que 
tenho essa ideia de que os designers podem fazer muito 
mais do que resolver problemas de design… mas… na 
prática diária do ateliê, e num país como Portugal, onde 
mais uma vez, quer dizer… as coisas não estão nada 
consolidadas, trabalhar noutro sentido é trabalhar nas 
margens. 

J.B. Acaba por ficar. E isso é perigoso. Nesse aspeto, 
continuamos a dizer que as condições não são boas. 

J.B. Sim, isso também acontece. Porque eles estão 
satisfeitos… nós aliás tivemos essa conversa… eles 
dizerem-me ‘epá, as condições são estas… não 
conseguimos mudar as condições… e temos que 
trabalhar com estas condições e eles estão satisfeitos 
com as coisas que vão fazendo com as condições que 
têm. Isso é verdade. Com as condições que têm, têm 
feito um trabalho notável. E eu disse… e portanto, 
pergunta-me: ‘estás dentro, ou estás fora? As condições 
são estas. Não te posso prometer outras’. E eu disse: ‘não, 
obviamente que estou dentro… é um trabalho que me 
interessa muito e estou muito grato por pertencer àquela 
equipa’… sobre todos os pontos de vista… um trabalho 
regular… com um nível bom, a trabalhar com pessoas 
cultas… os objetos… os temas são ótimos… portanto, 

‘estou obviamente dentro’, disse-lhe… ‘estou dentro, 
mas vou continuar a dizer que as condições são más. E 
direi sempre, para a gente não se esquecer’… Para não 
nos convencermos… Mesmo que elas não mudem, eu 
vou continuar a dizer… enquanto forem más, eu vou 



208

anexo  d2

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

sempre continuar a dizer… ‘olha, isto foi feito… epá, 
está porreiro, mas as condições foram más’. Para a gente 
não se convencer que aquilo… ‘pronto, são estas… não 
vale a pena mudar, estamos a trabalhar tão bem nestas 
condições…’ 

J.B. Epá… mudou… temos uma outra experiência, 
desde logo… nós… tínhamos… embora achássemos que 
eramos capazes de fazer as coisas, havia determinadas 
áreas onde nós tínhamos muitas dificuldades em 
desenvolver… onde sentíamos que tínhamos muita 
dificuldade de resposta. Portanto, isso é uma grande 
diferença. Hoje em dia, podemos fazer qualquer projeto. 
Acho eu… 

J.B. Sim e era outra escala… A escala também mudou 
muito. Não vejo que nós na altura pudéssemos… nos 
primeiros tempos não, com certeza… fazer estas… 
como a renovação do MUSEU NACIONAL MACHADO 
DE CASTRO… lembro-me de fazer exposições lá, mas… 
por acaso nós fizemos a reabertura daquilo… na altura… 
esta já é a segunda reabertura do Museu que fazemos… 
mas era de facto tudo muito mais artesanal. 

J.B. Havia certas coisas que nós até tínhamos vontade 
de pegar e recusámos muita coisa… ‘epá, não nos 
vamos meter nisto porque vai dar asneira…não vamos 
ser capazes de responder. Não vamos ter capacidade’… 
depois também… a própria área mudou muito. No 
princípio… as coisas… a maior parte dos trabalhos… 
usavam tecnologias que nós dominávamos bem, que 
tínhamos capacidade de reposta aqui, mesmo em termos 
de produção… coisa que, hoje em dia, mudou muito… 
fazíamos livros e coisas impressas em papel. Ou pouco 
mais. E isso hoje é bem, bem diferente… mesmo 
trabalhando para museus, na área das exposições, 
naquela altura, fazia-se tudo… era muito mais artesanal. 

J.B. é mesmo genuíno que, este ano, com as 3 distinções 
da aiga, ainda continuam um bocado inexplicáveis, 
para mim… são mesmo surpreendentes… não é? E é 
mesmo… nos anos anteriores… ok, ter um… acho que 
é possível… acho que é possível O Ateliê de Coimbra 
conseguir atingir uma coisa daquelas, embora seja 
extraordinário… eu acho que é extraordinário. Mas 
pronto, é aceitável… agora ter, nestas condições deste 
ano, com um Júri com 35 membros, com não sei quantos 
milhares de submissões… 3.000 ou não sei quê… ter 3 
distinções em 50… quando há propostas do próprio Júri, 
etc… eu nunca… ainda continua a ser um mistério. Mas 
ao mesmo tempo, ainda penso… ‘epá, se isto acontece’… 
se calhar… epá, quem sou eu para contradizer… (risos)… 
estes sinais são um bocado… aliás, estes concursos 
servem-nos para isto. Nós começámos a concorrer a 

estas coisas essencialmente por causa disso, para testar 
a qualidade do trabalho num fórum mais alargado do 
que propriamente a opinião dos clientes, e dos pares e da 
opinião em Portugal… e eu tenho tendência para avaliar 
isso em função destes sinais exteriores 

J.B. Sim… a razão porque nós concorremos a essas 
coisas é para testar. Essa é a principal razão. Não é 
tanto para divulgar o trabalho do ateliê, é mesmo… a 
principal razão é para perceber se estamos no bom 
caminho… e… eu acho que alguns… há alguns que eu 
acho que seria fácil ganhar e até podiam ter efeito… não 
concorremos.  

J.B. É. Não é muito fácil. Na maior parte dos casos, 
não é muito fácil. Há alguns, sim… nem sequer é 
um problema… eles percebem… e aliás, é um dos 
principais reconhecimentos… por exemplo, eu no 
sábado fui visitar o [Museu]… que inaugura hoje. Fui 
ver… fui ver como é que aquilo estava, e tal… Passei 
lá no sábado. E é muito interessante ouvi-los dizer… 
eles, sim… generalizadamente… a equipa de diretores, 
de técnicos… ‘epá, o vosso trabalho melhorou imenso 
o museu…agora que entrou a parte gráfica, isto parece 
outro… deu sentido às coisas’… e de facto preencheu. 
Parecia que havia vazios… aquilo estava, eu próprio 
sentia… uma coisa um bocado monumental, e não sei 
quê, mas depois… tinha assim umas coisas que não 
faziam sentido nenhum e… e eu nem sei bem como, 
não sei bem porquê… de facto, agora cheguei lá e 
senti que a parte gráfica, a comunicação gráfica tinha 
organizado aquilo… tinha preenchido esses vazios. E 
eles foi… eu cheguei e foi o que me disseram. ‘Epá, 
isto melhorou… o vosso trabalho foi absolutamente 
fundamental para clarificar isto, para se perceber 
para que é que isto serve’… e isso é fantástico… ouvir 
essas coisas. E portanto, eu acho que há alguns que 
sim, que percebem que nós somos imprescindíveis… 
para o sucesso do trabalho deles. Agora não sei se é a 
maioria. Embora cada vez mais, nós… nos períodos 
de crise, em geral, somos mais procurados. Foi sempre 
assim. E portanto é natural que as pessoas que nos 
procuram valorizem o nosso trabalho. Por exemplo, 
nesta fase, eu acho que se nota isso. As pessoas que 
nos procuram são pessoas que precisam muito de… 
precisam muito de comunicar coisas, precisam muito 
deste trabalho… e precisam que seja bem feito e não 
querem correr riscos… E portanto quando vêm ter 
connosco vêm nesse sentido. Porque há gente que 
nunca falou connosco e agora vem falar connosco. 
J.S. E portanto, a malta tem que baixar a proa… 
porque isto joga com outra coisa que é… às vezes, eu 
não tenho a certeza das razões pelas quais as pessoas 
nos contactam. Muitas vezes contactam-nos, e não 
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sabem aquilo que a gente faz. Epá, ouviram dizer ou 
fizeram, ou viram isto ou aquilo. ‘ah, foram vocês que 
fizeram? Ahhh… e foram… ahhh… O que geralmente 
redunda em nosso benefício. Mas, no geral, ou muitas 
vezes acontece… eu não tenho nenhuma certeza 
sobre isso. Eu aí sou muito low profile e… epá, sou 
mais um que ando aí. Sim, posso fazer as coisas bem. 
Certo tipo de trabalhos posso fazer melhor que os 
outros. Mas não… não passa daí. Até porque muitas 
vezes um gajo depois também se vicia, ao circuito 
interno. Porque não tens… basta às vezes mexeres 
nas coordenadas para teres um resultado novo e 
interessante, mesmo numa área em que tipicamente é 
uma área muito especializada, que é o design editorial 
de uma revista ou de uma geral. 

J.S. Hmm… vamos lá a ver. É preciso pensar que 
hoje, um livro ou um catálogo, pode ser feito por 
mil designers com o mesmo nível de competência 
técnica e artística. Há 15 anos atrás era meia dúzia 
só que faziam isso. Hoje, desde um estudante de uma 
escola de design, até um gajo como eu, passando por 
milhares de outros casos… um livro, pode ser feito 
com a mesma qualidade, nunca será igual, mas com 
qualidade, por mil gajos diferentes. Portanto, eu não 
posso ir dizer que sou eu que faço bem livros. Posso 
fazê-los de uma certa maneira… posso dizer, ‘que o 
projeto de uma revista e… eu, ainda posso ser… o 
mais interessante do que a maior parte da malta que 
anda aí…’ Mas certos trabalhos… a imagem gráfica, 
disto ou daquilo, um acontecimento, de um flyerpara 
não sei quê, tu vÊs… até nas escolas, nas turmas, nos 
alunos… epá, quem me dera ter sido eu a fazer isto. 
Portanto, eu não vou arrogar-me a um estatuto ou a 
uma coisa qualquer que não faz sentido hoje ter. 

J.S. Sim. Mas, por exemplo, eu fazia isso muito nos 
concursos, ou seja… conhecendo os concorrentes, eu 
podia tentar anular, na minha justificação, algumas das 
armas deles… ou o que eu podia admitir que seriam as 
armas deles, não é? Ou seja, se eu concorro com a rmac, 
epá, ‘bolas… os gajos fazem melhor grafismo do que 
eu, ou mais contemporâneo… o que é que eu vou dizer? 
Que isto é uma mistura de clássico e moderno… ou 
que o design editorial aqui é mais importante do que o 
grafismo…’ ou seja, posso fazer isso… 

J.S. Fiz uma maqueta que acabei ontem, para hoje eles 
irem mostrar aquilo à vereadora. Opá, eu adorava ter ido 
com o trabalho para explicar tudo… mas não só não me 
dava jeito, como o próprio cliente da Agenda não estava 
muito interessado nisso. Porque ia mostrar aquilo assim 
by the waye pronto… também não era uma apresentação 
formal. Mas pergunto-me se não seria melhor eu ter 

ido… mas na maior parte dos casos não tenho para 
isso, sequer. Portanto, sujeitamo-nos a que o cliente 
olhe para aquilo com os seus próprios olhos, só. Com 
aquilo que ele sabe, experiência de vida, cultura, etc. 
E aquilo que ele lê, naquilo que nós fizemos, que tem 
outras leituras e outras coisas, pode ser desastroso para 
nós. Pode ser ‘hey, o que é iso?! Que é isto? Esta cor?!’… 
ou outra coisa qualquer. E de repente, nós… como 
não explicámos nada, nada feito. Às vezes também se 
explica e não se ganha. Mas… temos uma grande falta 
de acompanhamento dos trabalhos e isso tem a ver 
sobretudo com o nível de clientes e de budgetscom que 
nós trabalhamos. É tão baixo, ou é tão modesto, que 
não permite fazer essas flores facilmente. Enquanto 
numa agência de publicidade, ou uma Ivity ou não sei 
quê… OK, pagas mais, mas depois também trazes 
um account, ou trazes um gajo como um diretor de 
projeto que vem acompanhar aquilo. Agora isso é muito 
perigoso para nós. Quando nós mandamos um trabalho 
sem justificação… epá… eu sou pelas sinopses. Um gajo 
manda um trabalhinho por e-mail ou por pdf ou não sei 
quê, epá… escrever três linhas sobre aquilo. Resulta… 
geralmente, resulta bem. E, também aprendi a fazer 
isso com o tempo, a despistar… ou seja… fragilidades 
do trabalho, debilidades do trabalho, ou pressupostos 
e preconceitos que o cliente tem e que eu conheço, ou 
armadilhas que o próprio trabalho indicia, eu posso 
desmanchá-las logo nessa justificação… 

J.S. Sim, é uma vantagem competitiva. Eu também sei. 
E às vezes penso assim ‘bolas, eu estou a dar isto…e sei 
que estou a dar isto. Não me pagam isto, mas também 
sei que com isto eu não deixo o cliente fugir para o 
vizinho do lado. 

J.S. portanto, é uma vantagem competitiva também. 
As pessoas apreciam essa segurança, também, que a 
gente lhes dá. Mas à custa, obviamente, de um trabalho 
brutal… 

J.S. Quem é que clona, quem é que imita essa estrutura 
profissional, de tráfego, de redação e produção? Somos 
nós. É o ateliê. Com base na experiência que nós temos e 
que eu tenho, também. E portanto isso é extremamente 
aliciante para os clientes.  

J.S. E nós temos conseguido isso, muito à custa desse 
cliente, quer em coleções de livros, de capas de livros, 
quer em coleções de discos. E portanto conseguimos 
uma confeção, digamos, uma manufatura que tem… que 
obviamente é legível, que obviamente é legitimada pelo 
público, pela aceitação do público, até pela eficácia… 
aí está um caso em que o sucesso ou o insucesso de 
um trabalho pode ser visto na banca ou no quiosque. 
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Pode ser medido aí também… não só, mas também. 
E portanto nós temos tido talento e sorte de fazer 
cumprir isso. Dão-nos trabalhos de que a gente não se 
envergonha… ‘ah, a gente só faz isso para ganhar a vida’, 
como há ateliês que dizem… ‘que temos que pagar as 
contas’… é uma expressão que eu nunca uso. ‘Tenho 
que pagar as contas’… é verdade que tenho que pagar 
as contas, mas nunca uso isso como desculpa para o 
trabalho que faço. Não. 

J.S. Também é verdade que o design, ao contrário da 
medicina, não mata ninguém… e portanto, seu eu fizer 
um folheto que depois não tem nenhum interesse e 
as pessoas não gostam dele e não pegam nele e não o 
leem, ninguém morre por causa disso… eventualmente 
posso é perder o cliente… mas de facto tenho uma 
preocupação em relação a isso que eu não vejo muitas 
vezes por aí. Não vejo. Estou a falar de negócios como o 
meu, um ateliê de design. Obviamente que as agências 
de publicidade e de comunicação funcionam de outra 
maneira.  

L.A. Muitas vezes, sim. É… cada vez é mais difícil 
encontrar uma espécie de… gratidão não é a palavra 
certa… mas um reconhecimento daquela pessoa 
em relação àquilo que tu fizeste. Não é dizerem-nos 

‘obrigado, isto foi muito fixe’… não é isso, mas… aquelas 
pessoas perceberem que aquele objeto é especial e que é 
bom. ‘Epá, ainda bem que viemos ter convosco porque 
isto correu muito bem’… também não é aquela coisa do 
cliente fiel, porque isso não existe, mas… mas às vezes é 
isso também que faz a diferença. 

L.A. É difícil. Muitas vezes não há esse valor, é o que 
eu sinto. Não há, mesmo. Aquele projeto em concreto 
do COFRE, eu sinto que o valor é zero. O valor que nos 
dão é zero. Apesar do trabalho ser feito em grande parte 
por nós… nós é que imaginamos grande parte daquelas 
coisas, as pessoas passam a achar que a exceção é a 
regra. As pessoas passam a achar que o teu trabalho 
é aquele quando, na realidade, o nosso trabalho não 
devia ser aquele, devia ser a tal discussão… devia ser 
o tal desenho prévio… devia ser um programa ou que 
nos dão ou que nós discutimos em conjunto numa 
reunião… ‘quero fazer um livro’… — ‘mas ao alto, ao 
baixo, fascículos’… mas em conjunto. E eu sinto… tanto 
é raro existir isso como é raro eles darem valor a isso. 
Eles ficam a achar que aquilo é normal. Terem pedido 
a nós ou a outras pessoas é óbvio… ‘toda a gente vai 
fazer igual’… nós sabemos que não é assim. Ou temos 
uma ideia de que não é assim… olhando também para 
o panorama que nos rodeia… se fosse eu a resolver 
resolvia de outra maneira. Não é pior, nem melhor, mas 
resolvia de outra maneira. Às vezes os clientes acham 

que toda a gente resolveria da mesma maneira. Como o 
gajo do talho a cortar carne… corta da mesma maneira. 

R.M. Não, eu acho que… a maioria… na maioria são… 
sabem do que estão a falar, sim. São casos mesmo muito 
concretos. Se falares da EGEAC, tu vês que há ali… a 
própria R.M., então, tem sempre uma opinião muito 
ativa na coisa, e molda aquilo que acabas por fazer. 

R.M. Pois… (pausa longa)… isso depende. Às vezes 
quando queres defender a tua ideia, tentas justificá-la 
o melhor possível, não só como designer gráfico, mas 
como uma pessoa que está a ver… como uma pessoa 
que está fora da área e que vê aquilo como se fosse 
a primeira vez. E isso também depende do quanto 
acreditas na tua ideia, e no quanto acreditas que aquilo 
é forte e é possível. E se convences alguém… para 
convenceres alguém tu tens que estar convencido tu 
próprio naquilo que fizeste. E muitas vezes não estás…E 
então, patinas… (risos)… que é isso que às vezes me 
acontece… opá…  

R.M. Sim, quando alguém já tem uma ideia… por 
exemplo, agora com esta campanha da imagem gráfica 
de Natal… acabou por ficar aquela… foi uma segunda 
hipótese, mas era aquela em que eu acreditava mais e 
aquela que eu gostava mais. Mas, de certa forma, para 
dar ali uma volta… também… ‘ok, como é que eu 
justifico? Ela até tem razão nisto… mas eu acho que 
funciona’… e acabou por ficar, mas… 

R.M. Sim… foi do tipo: ‘ah, mas experimenta assim e 
depois vemos’… 

R.B. Eu acho que nós acabámos por refletir quase 
inconscientemente. Estamos sempre disponíveis, seja 
para alterar, para discutir, para fazer, para estar mais um 
bocado… para fazer de outra forma… eu acho que isso 
nos preparou muito bem para esta altura mais agressiva 
da crise…

[FIM] 
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