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EU

Obtive o título de Designer em 2004 na ESAD (Escola Superior de Arte 
e Design) no Porto, na área do Design da Comunicação. Desde então 
tenho trabalhado na área, no meu atelier do Porto por onde já passaram 
clientes como o Tesouro-Museu da Sé de Braga, LPDM - Gabinete de 
Projetos Lda., Loftspace - Projetos Lda., Ministério da Justiça, Grupo 
Hoteleiro João Correia, Fundação Convento da Orada, CICA - Centro 
Integrado de Cirurgia Ambulatório, entre outros.
Desde 2006 tornei-me responsável pelo Gabinete de Comunicação da 
Escola Superior Gallaecia, no âmbito da coordenação de eventos, ex-
posições, conferências e toda a imagem institucional.
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ESCOLA SUPERIOR 
GALLAECIA 2004

2017

Este capitulo é destinado a todos os trabalhos realizados no âmbito 
do gabinete de comunicação, como no centro de investigação da 
Escola Superior Gallaecia.
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ESG

Ao longo de 13 anos, desenvolvi inúmeros suportes gráficos, no 
âmbito da comunicação da escola. Tive a oportunidade de recriar 
toda a imagem, assim como todos os materiais que se inserem nos 
eventos como seminários, exposições, workshops, conferências, ... .
Não conseguirei mostrar todos suportes, mas os mais importantes 
certamente estarão presentes.
marca | material estacionário | material promocional | material publicitário | material de 
divulgação | 2010
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Jornadas de 
Reabilitação Urbana

Durante o mês de Maio de 2016, realizou-se o seminário que 
teve o apoio da escola a nível da organização, mas sobretudo 
da comunicação. Para que o evento se realizasse com sucesso, 
tive que criar vários suportes de comunicação e de informação 
para eventos que decorriam em simultâneo como exposições, 
visitas a obras realizadas, workshops de técnicas construtivas e 
o próprio seminário. 
marca + material estacionário + material promocional + material informativo + material 
publicitário + material de divulgação | 2016
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Cultura Sísmica Local 
em Portugal

Livro desenvolvido no âmbito do projeto “SEISMIC-V: Cultura Sismo-
Resistente Vernácula em Portugal, através do centro de investigação 
da Escola Superior Gallaecia.
livro | 2015
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LOFTSPACE 2006
2017

Este capitulo é destinado a todos os trabalhos realizados no âmbito 
da comunicação do gabinete de arquitetura, engenharia e design, 
do atelier Loftspace - projetos, Lda.
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Campus de Aveiro

A Loftspace candidatou-se ao concurso do Campus de Justiça de 
Aveiro, nesse contexto houve a necessidade de desenvolver um 
cartaz promocional.
material promocional | 2010
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lpdm -
gabinete de projectos, lda.

O gabinete de arquitetura e engenharia, sediada em Fafe, propôs-
me a renovação da sua imagem. Pedindo um conceito dinâmico, 
que mostrasse confiança aos seus clientes, foi proposto a alteração 
da marca e de todo o material estacionário.
marca + material estacionário | 2008
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Arquitectos Sem 
Fronteiras

Arquitectos Sem Fronteiras é uma associação independente que dá 
apoio voluntário e que colabora com comunidades desfavorecidas, 
por condições naturais ou económicas.
Por não terem meios de divulgação, esta associação pediu-me 
apoio no sentido de desenvolver um site, para que o seu trabalho 
conseguisse chegar ao maior número de casos.
material promocional | 2008
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Centro da Terra

Associação que desenvolve eventos, destinados aos arquitetos 
interessados na técnica da terra. O Centro da Terra pediu 
essencialmente a criação de uma marca, assim como todo o 
seu material.
marca + material estacionário + material promocional + material publicitário + material 
informativo | 2008
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Grupo Hoteleiro
João Correia

Desde 2005 que acompanho o Grupo Hoteleiro João Correia, na 
execução de todo o material necessário tanto para na hotelaria como 
para a restauração.
Neste caso em particular houve a necessidade de criar uma marca 
em conjunto, onde constasse todas as empresa que representam 
o grupo.
marca + material estacionário + material promocional + material publicitário | 2008
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CICA -
Centro Integrado de
Cirurgia Ambulatório

Com o nascimento de um novo hospital, o Centro Hospitalar do 
Porto necessitou criar uma nova imagem para aquele que se iria 
chamar CICA - Centro Integrado de Cirurgia Ambulatória.
marca + material estacionário + material promocional | 2007
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Tesouro-Museu da
Sé de Braga

Esta proposta foi desenvolvida durante a recuperação do Tesouro-
Museu da Sé de Braga levado a cabo pela Loftspace. 
Aproveitando a dinâmica da sua restauração, demos lugar a uma 
nova imagem.
marca + material estacionário + material promocional + material informativo | 2006
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Exposição Arq.º Nuno 
Pereira da Silva

No intuito de mostrar todo o trabalho desenvolvido enquanto arquiteto, 
Nuno Pereira da Silva solicitou-me a execução de cartazes, que 
demonstrasse todos os pormenores que o seu trabalho revelava. 
Para isso, teria que incutir esboços, fotografias, 3D se fosse caso 
disso, texto explicativo e plantas.
Esta exposição foi apresentada nas instalações da Escola 
Superior Gallaecia.
material promocional | 2006





PROJECTANTE 2003
2015

Este capitulo é destinado a todos os trabalhos realizados no âmbito 
da comunicação do gabinete de arquitetura, engenharia e design, 
do Gabinete de Projetos, Lda.
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Ares da Penha

Sociedade Mediação Imobiliária Ares da Penha em Fafe, decidiu 
renovar da sua imagem. Pedindo um conceito dinâmico, que 
mostrasse confiança aos seus clientes, propôs a alteração da marca 
e de todo o material estacionário.
marca + material estacionário + material promocional + material informativo + material 
publicitário | 2006
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Estalagem de Monsaraz

A Estalagem encontra-se como o próprio nome indica na vila de 
Monsaraz. Devido à promoção de Turismo que a Barragem do 
Alqueva proporcionou, a Estalagem resolver inovar a sua marca e 
todo o seu material envolvente.
marca + material estacionário + material promocional | 2005




