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O desenho da capa desta edição é da autoria do estudante do 2º ano 
da licenciatura em Design de Comunicação e foi realizado na unidade 
curricular de Desenho III, com a orientação da Professora Cláudia 
Lima. Pelo facto de nos encontrarmos em tempo de pandemia, e por 
isso em confinamento, as aulas foram realizadas no regime de ensino 
à distância (e-learning). Um exercício de auto-retrato com um adereço 
que passou a fazer parte do nosso dia-a-dia.

Joel Maia nasceu no dia 03 de Abril de 2000 no Brasil, na cidade do 
Rio de Janeiro. Atualmente, concluiu o 2º ano do curso de Design de 
Comunicação, na Universidade Lusófona do Porto.



1
DO PATRIMÓNIO IMAGÉTICO

E CULTURAL PORTUGUÊS PARA O DESIGN 

Helena Ladeiro



6

DO PATRIMÓNIO IMAGÉTICO
E CULTURAL PORTUGUÊS
PARA O DESIGN 

Helena Ladeiro *

* Licenciou-se em Design Gráfico e Arquitetura de Interiores pela Scuola Politecnica di Design (SPD) e pelo Istituto Europeo de Design 
(IED) ambos em Milão (1983-1988), doutorou-se em Design de Comunicação Visual pela Faculdade de Arquitetura Universidade de 
Lisboa (2017), é investigadora no CIAUD, Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design e docente na Universidade 
Lusófona do Porto.

A simbologia da identidade nacional 
portuguesa resulta de um processo 
evolutivo identificado num devir his-
tórico de longa duração de autonomia. 
É um manancial imagético, que, ao re-
lacionar-se com o Design, produz uma 
elasticidade interpretativa da própria 
identidade. O objetivo deste artigo é 
evidenciar a importância do universo 
simbólico da identidade nacional por-
tuguesa, como matéria-prima para o 
processo de design.

Símbolos e identidade nacional

Os símbolos da identidade nacional 
portuguesa, remontam a um longo 
processo de síntese e assimilação, que 
aponta para épocas longínquas, reve-
lando erros e acertos dos seus cria-
dores em momentos chave da histó-
ria. É um potencial acervo ao serviço 
das artes, que ao longo do tempo tem 
atravessado diversas interpretações 
conforme as fases identitárias.
No século XIX, o país atravessava 
um período de exaltação liberalista e 

heroísmo romântico e tornava-se no 
final do século a “Pátria-Saudade” 
(Real, 2008) do poeta Teixeira de Pas-
coais. No início do século XX surgia o 
modernismo e o futurismo de Almada 
e Pessoa, e a simbólica identitária na-
cional adaptava-se a estes movimen-
tos. Depois vieram os anos do nacio-
nalismo exacerbado (Estado Novo) e 
toda a simbologia identitária alcança-
va, nas palavras de Eduardo Lourenço 
(2010), a sua expressão “imagológica”1  

sendo a interiorização dos valores 
nacionalistas, fundamental à sobre-
vivência do regime autoritário. Ainda 
assim, este período viria a ser uma 
fase de intensa criatividade nas artes 
visuais: António Ferro, ao serviço do 
Secretariado da Propaganda Nacional 
impulsionava o design gráfico que en-
tão despontava. Com a revolução dos 
cravos (1974) o país conhecia o “Por-
tugal oculto” (Real, 2008), este sim, 
verdadeiramente popular e os símbo-
los conquistavam neste período a sua 
versão mais tradicional.

Uma construção identitária ao nível 
da comunicação visual requer uma 

habilidade capaz de cruzar, por um 
lado, a contemporaneidade globaliza-
da, por outro, a simbologia nacional 
carregada também ela, de contamina-
ções face a uma cultura multifacetada 
das nações. Todas as culturas nacio-
nais pressupõem uma incorporação 
de outras culturas. É assim hoje, e 
desde sempre. 
Portugal nasceu, como muitos outros 
países, da confluência de várias cultu-
ras. Antes da formação do Reino, vie-
ram para a Península Ibérica, fenícios, 
gregos, celtas, cartagineses, judeus, ro-
manos, árabes, visigodos, entre outros. 
Todos se foram miscigenando e tro-
cando entre si, Cultura, deixando ves-
tígios que permanecem na língua, na 
religião, na gastronomia, na heráldica, 
nas expressões artísticas, enfim, nos 
traços que caracterizam o povo portu-
guês. Esta identidade viria a ser mais 
tarde enriquecida no período dos 
Descobrimentos Marítimos. Portugal 
contribuía assim, de forma intensa, 
para o processo de globalização de-
terminando e influenciando a cultura 
de outros povos, e ao mesmo tempo, 
sendo influenciado por eles. 

1 São sobretudo imagens, de origem literária, que alcançaram uma espécie de estatuto mítico.
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A identidade portuguesa construiu-se numa amalgama 
universal de contactos entre diversas gentes e a contempo-
raneidade cada vez mais globalizada é uma continuidade 
desse dinâmico processo, contudo, convém valorizar, que 
é uma aculturação única de cada país, que o torna rico e 
original.

Simbologia, imagética e design

A conceção de objetos de carácter identitário nacional, 
requer no seu processo de design uma diluição subtil e 
inteligente da simbologia portuguesa, o que obriga a uma 
informação específica sobre os símbolos identitários nacio-
nais, desde a Bandeira Nacional Portuguesa e o verdadeiro 
significado do binómio verde-vermelho, ou as misteriosas 
cinco quinas (forma e conteúdo) do Brasão de Armas, ou 
os clichês curiosos, ricos de significado, que se tornaram 
lugares comuns, como o Galo de Barcelos ou os Cravos da 
Revolução de Abril. Por isso, consideramos da maior rele-
vância o estudo das origens simbólicas e dos segredos dos 
símbolos nacionais portugueses, que permitem aos pro-
jetistas, desde designers, ilustradores, arquitetos, artistas 
plásticos, entre outros, uma missão de originalidade.

Apresentam-se neste artigo como exemplos tangíveis do 
uso esclarecido da imagética da identidade nacional por-
tuguesa, três casos relevantes de projetistas portugueses: 
a moeda de “euro” de Vitor Santos, a “emissão filatélica 
CTT” de Acácio Santos e Elizabete Fonseca e a coleção 
“Vimaranes - Vista Alegre” de Pedro Sousa Pereira.
Os respetivos Mood Boards que realizámos, pretendem 
mostrar o universo simbólico da identidade nacional por-
tuguesa que se manifesta de forma evidente no produto 
final conseguido pelos autores. 

Moeda Euro Português

A criação de uma moeda única foi um momento histórico 
para a União Europeia. O euro é constituído por oito moe-
das diferentes, apresentando cada moeda uma face comum 

a todos os países da União Económica e Monetária e uma 
face nacional. Segundo nos refere a INCM , os desenhos 
escolhidos para cada uma delas (comum e nacional), foram 
selecionados por concurso. No caso da face comum, o con-
curso foi europeu, organizado pela Comissão Europeia e 
os desenhos aprovados pelos Estados-membros. O autor 
Luc Luycx, da Real Casa da Moeda, Bélgica, foi o vencedor 
e os seus desenhos representam um mapa da União Euro-
peia, sobre um fundo de linhas paralelas que ligam as 12 
estrelas da sua bandeira.
Em Portugal, o vencedor do concurso nacional foi o es-
cultor Vitor Santos, e os seus desenhos têm como tema, 
os emblemas do primeiro rei de Portugal. Segundo o au-
tor, uma moeda europeia de cunho português, deve ser 
inequivocamente identitária de Portugal, e ele fê-lo, não 
só através da simbólica utilizada, como também através da 
distinção que conseguiu, face às moedas já conhecidas da 
Alemanha e Bélgica. Refere o autor que no centro da moe-
da, integrou um elemento polarizador que remete para o 
princípio da nacionalidade — a palavra-sinal, Portugal — 
contida nos emblemas de autenticação régios de Afonso 
Henriques . Utilizou para isso três sinais diferentes dos 
anos de 1144, 1142 e 1134, distinguindo assim cada um dos 
grupos de valores de moeda. Reconstruiu também o tradi-
cional contorno do escudo nacional assumindo a sua for-
ma circular, que remete para a antiga moeda de soberania 
nacional — o Escudo. Redistribuiu os castelos e as quinas 
do Brasão de Armas na periferia do círculo, colocando-os 
face a face com as doze estrelas da UE, acentuando assim 
um diálogo entre símbolos, que expressa a dinâmica da 
construção europeia e o desejável intercâmbio de valores 
e encontro de culturas. Conceito que “imaginamos” ser a 
União Europeia.

Emissão filatélica CTT - 900 anos
de D. Afonso Henriques

Em 2009, os CTT emitiram selos para homenagear a 
fundação do Reino de Portugal e o projeto gráfico ficou a 
cargo do ateliê de design, Acácio Santos e Elizabete Fon-
seca. O projeto é composto por várias peças gráficas, nas 
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Figura 1
Mood Moard 1: síntese do universo simbólico contido na moeda de Euro de Vitor Santos. 

Fonte: autora do artigo.
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quais são utilizados elementos iden-
titários simbólicos da fundação do 
Reino: uma efígie do séc. XII atribuí-
da a D. Afonso Henriques , a pala-
vra-sinal — Portugal —, contida num 
documento régio de 1129 ; o picotado 
do selo em forma de “Cruz de Cristo”; 
e finalmente no bloco de notas, uma 
imagem gráfica de outro documento 
régio do ano de 1140 , e uma ilustração 
do manuscrito iluminado Apocalipse 
do Lorvão realizado em 1189.

Coleção Vimaranes - Vista Alegre

Em 2012 a fabrica portuguesa de por-
celanas Vista Alegre, lança no merca-
do duas coleções para celebrar Gui-
marães Capital Europeia da Cultura, 
nas quais se evidenciam mais uma vez 
os sinais régios de D. Afonso Hen-
riques. As coleções são: a “Vimaranes” 
ilustrada por Pedro Sousa Pereira e 
a coleção “Sinais Régios”. Ambas as 
coleções, são constituídas por diversos 
objetos, cada um com uma ilustração 
diferente alusiva à fundação do Reino 
de Portugal, onde se podem observar 
os vários símbolos, bem como alusões 
aos seus significados.

Os três Mood Board apresentados 
pretendem evidenciar o universo 
simbólico trabalhado pelos autores e 
o facto de todos eles terem utilizado 
de modo bastante eficaz os primeiros 
sinais gráficos de D. Afonso Hen-
riques, como simbologia identitária 
de Portugal. Chamamos a atenção que 
particularmente estes símbolos, tam-
bém foram utilizados na altura, como 
diferenciação do Reino de Portugal 
em relação à Galiza e restantes reinos. 
Estudos referem que estes sinais de 
autenticação régia surgem associa-
dos à batalha de Ourique, a partir 
da qual Afonso Henriques se auto-
proclamou Rei dos portugueses, e a 
batalha viria a tornar-se para muitos, 
o ato fundador do novo reino a par-

tir do século XII. Mais tarde a aura 
maravilhosa da vitória e o carisma de 
Afonso Henriques transformar-se-iam 
numa lenda. A Batalha e o milagre a 
ela associado tornaram-se, segundo 
Bernardo Vasconcelos e Sousa (2010), 
um dos elementos centrais sobre a 
missão transcendente do primeiro rei 
e a construção mítica da monarquia 
portuguesa. Como tal, elementos fun-
damentais que viriam a constituir a 
identidade nacional de Portugal.
Os exemplos aqui apresentados reve-
lam a importância da identidade na-
cional e a simbólica a ela associada. 
Então, talvez seja o momento de se 
questionar, o que é a identidade na-
cional e qual a sua importância?

Identidade Nacional

Hobsbawm (1991) refere que a identi-
dade nacional é a “pertença” a um de-
terminado grupo humano e explica-se 
pela condição de se ser membro desse 
grupo por exclusão de outro: “identi-
ficar-se” com uma coletividade é dar 
prioridade a uma determinada iden-
tificação de si próprio. A identidade 
nacional também se relaciona dire-
tamente com a identidade do Estado 
territorial, ou seja, com a nacionali-
dade. A forte relação de pertença a este 
ou àquele país, começa na maioria das 
vezes a partir do nascimento. Segundo 
Smith (1997), é a identidade nacional 
que proporciona o modelo “cívico” da 
nação (estado-nação). Este, é compos-
to por: um território histórico, ou terra 
de origem, mitos e memórias históri-
cas comuns, uma cultura pública de 
massas comum, direitos e deveres le-
gais comuns e uma economia comum 
com mobilidade territorial para todos 
os membros. Estes pressupostos reve-
lam uma natureza complexa e abstrata 
da identidade nacional, principal-
mente se ainda lhes associarmos ele-
mentos de outros tipos de identidade 
coletiva, tais como: classe, religiosos, 

étnicos, entre ouros. Segundo o mes-
mo autor, a identidade nacional é fun-
damentalmente multidimensional e 
nunca se pode reduzir a um único el-
emento, ou fações de nacionalistas, ou 
mesmo ser induzida numa população 
através de meios artificiais. Os mem-
bros da nação têm de se sentir volun-
tariamente identificados. Stuart Hall 
refere que, as identidades nacionais 
são conceitos, que se formam e trans-
formam no interior da representação, 
fazendo com que uma nação não seja 
apenas uma “entidade política, mas 
algo que produz sentidos — um siste-
ma de representação cultural” (Hall, 
2006). Na era pré-moderna, a identi-
ficação, era da responsabilidade da 
tribo, do povo, da religião ou do local. 
Gradualmente, nas sociedades mod-
ernas, esta responsabilidade foi sendo 
transferida para a cultura nacional. 

“identificar-se com 

uma coletividade 

é dar prioridade a 

uma determinada 

identificação de si 

próprio. A identidade 

nacional também se 

relaciona diretamente 

com a identidade do 

Estado territorial, 

ou seja, com a 

nacionalidade. “

Hobsbawm (1991)
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Figura 2
Mood Moard 2: síntese do universo simbólico contido na “Emissão filatélica CTT” de Acácio 

Santos / Elizabete Fonseca. Fonte: autora do artigo.
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Figura 3
Mood Moard 3: síntese do universo simbólico contido na coleção “Vimaranes - Vista Alegre”. 

Fonte: autora do artigo.
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Ainda segundo Hall (2006) as culturas nacionais quando 
produzem sentidos sobre a “nação” com os quais se pos-
sam identificar, estão a construir “identidades”.
Esses sentidos estão contidos na História, são memórias do 
passado que nos conectam de forma subliminar.
Thiesse (2001) conta-nos como aconteceu a criação das 
identidades nacionais na Europa, sendo a nação moder-
na algo que teve de ser construído socialmente. A auto-
ra sustenta que este fenómeno, de certa forma, somente 
aconteceu depois do século XVIII. Contudo, no nosso es-
pírito, o pertencer a uma nação parece ter a ver com uma 
filiação ancestral. Neste sentido, Gellner (1988) acredita 
que, se o indivíduo não tivesse um sentimento de iden-
tificação nacional, experimentaria uma profunda perda 
subjetiva, porque presentemente a identificação com uma 
determinada nação é um atributo fortíssimo inerente à hu-
manidade. Para este autor, a ideia de nação também é uma 
construção cognitiva, que serve essencialmente para ligar 
entre si contextos sociais profundamente diferenciados.
O autor sublinha que esta cognição, foi absolutamente 
necessária para o desenvolvimento e sustentação de um 
processo de homogeneização social, que somente aconte-
ceu com o advento da sociedade industrial, e para isso os 
sistemas culturais são absolutamente fundamentais. Tanto 
a nacionalidade, como o nacionalismo, são produtos cul-
turais específicos, e a sua criação resulta de um cruzamento 
complexo de diferentes forças históricas. Benedict Ander-
son (2005) considera a nação moderna uma “comunidade 
política imaginada” e a nossa capacidade de a imaginar 

como ela é hoje, só foi possível segundo o autor, numa Eu-
ropa oitocentista que assistia a três grandes transformações 
culturais: o declínio do pensamento religioso como forma 
de explicar o mundo, o declínio dos estados dinásticos, e 
uma mudança na conceção do tempo. Thiesse (2001) obser-
va três fases nesta elaboração das identidades nacionais na 
Europa: a primeira foi a identificação dos antepassados, a 
segunda foi a caracterização de um folclore, e finalmente a 
terceira foi a criação de uma cultura de massas, realizan-
do-se estas três fases em épocas diferentes. A autora con-
ta-nos que foi preciso inventariar a herança e sob muitos 
aspetos até inventar, para depois a ensinar. Foi necessário 
pelo menos um século de românticos, para que hoje nós 
sejamos capazes de enumerar facilmente uma lista de el-
ementos simbólicos e materiais que uma nação moderna 
deve ter: heróis nacionais, uma língua, monumentos, pais-
agem típica, folclore, lugares sacros, gastronomia, animais 
característicos, representações oficiais (hino, bandeira) e 
até uma mentalidade particular. 

Considerações finais

Torna-se evidente a responsabilidade do designer, na in-
teração e manipulação do universo simbólico da identi-
dade nacional no interior do processo criativo. Processo 
esse, que por sua vez, também representa uma espécie de 
motor evolutivo da própria identidade nacional. 
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O evento “Forms” é um projeto desenvolvido pelo Núcleo de Design 
(NED) da Universidade Lusófona do Porto onde profissionais ligados 
à área do design expõem, em conferência, o seu percurso profissional, 
apresentando vários trabalhos desenvolvidos. A entrada é livre, 
perspetivando-se um maior contacto e proximidade entre estudantes 
e profissionais das mais diversas áreas gráficas. Este ano, realizou-
se a 18 e 19 de fevereiro e reuniu um conjunto eclético de designers, 
abrangendo áreas como design editorial, design para aplicações 
móveis, usabilidade e acessibilidade em plataformas digitais.
Após cada apresentação, os palestrantes foram convidados por Mafalda 
Ferreira, aluna do curso de Design de Comunicação e membro do 
NED, a responder a um conjunto de questões.

ned.
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Com sede no coração do Porto desde 2010, Oupas! é um estúdio de 
design formado por três raparigas do norte do país: Cidália, Joana 
e Sofia. Conheceram-se na faculdade, enquanto estudavam design 
gráfico, mas depressa encontraram a sua paixão mútua: construir 
objectos artesanais. Os seus materiais de escolha são o papel e o cartão, 
tão versáteis e fáceis de manusear e uma escolha ecológica! Com estes 
materiais desenvolvem desde pequenos objetos até ao design de palco 
e eventos, ou mesmo uma verdadeira cidade de cartão.
Oupas! é uma expressão tradicional portuguesa que se traduz para 
“vamos lá!” ou “vamos fazê-lo!”, e esse é o lema desta equipa.
Nesta entrevista participaram as três designers do Oupas! De uma 
forma quase mútua e em uníssono. Optamos, por isso, por transcrever 
as falas sem identificar cada uma das “Oupas!”, reforçando o sentido 
de grupo através de uma só voz.

Entrevistas realizadas por Mafalda Ferreira, estudante da licenciatura em Design de 
Comunicação, no âmbito da unidade curricular de Design de Comunicação III, sob 

orientação da Professora Cláudia Lima.
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E N T R E V I S TA

Mafalda Ferreira (MF): O que consideram ser determinante num projecto de design para 
obter um bom resultado?
OUPAS DESIGN (OD): No nosso contexto, para nós e para os nossos clientes, é interessante 
que o resultado seja bastante diferente. Mas o nosso trabalho é um bocado artístico, não 
é? Confunde-se um bocadinho... Nós somos designers gráficas mas as pessoas nem sabem 
ao certo o que é que nós somos. Acho que [o nosso trabalho] se confunde um bocado 
com uma peça artística, mas, acima de tudo, para nós uma mais valia é que se diferencie 
bastante do comum. Nesse caso a nossa mais valia é que fazemos as coisas à mão e isso 
dá um valor diferente à peça: ter sido feito à mão... e também diferenciar-se bastante do 
mundo digital e tecnológico. Nós fazemos uma coisa que é tão mais, não diria rudimentar, 
mas mais manual. Acho que acaba por se tornar mais especial e, nesse caso, se valoriza 
bastante o nosso trabalho – por ser feito à mão e por ser um material tão simples.
Acho que é importante o rigor. No início fizemos coisas muito toscas e agora começamos 
a tentar dar [aos trabalhos] um bocadinho mais de tempo. Se há uma peça que não está a 
resultar, nós voltamos a fazer de novo...
O detalhe, a diferença, o ser diferente dos [trabalhos] mais normais. E depois, também, o 
conceito que damos, a história por trás dessa peça – acho que é importante.

MF: Quais são as suas fontes de inspiração, nomeadamente quando realiza um projecto?
OD: Nós temos fontes de inspiração muito diversificadas. Às vezes, basta ir a um sítio, 
um local, e isso é um ponto de inspiração. Um livro ou uma referência, ou um artista de 
referência... Acho que é comum a qualquer designer e a qualquer artista ter fontes de 
inspiração de coisas muito variadas. Não temos uma coisa específica que fazemos para nos 
inspirarmos.
Muitas vezes, o que nós seguimos – e há projetos que nós ligamos muito, por exemplo, à 
cidade do Porto – [são] coisas que são nossas e que nós nos identificamos. E é isso que, 
também, acaba por influenciar a nossa linguagem e marcar pela diferença... E criar empatia 
com as pessoas. Estás a fazer algo inspirado numa coisa que tu realmente gostas.

MF: Quer deixar algum conselho para nós, futuros designers?
OD: Sim, era o que estávamos ainda agora a falar. Achamos que a nossa história pode 
facilmente inspirar os alunos porque nós começámos mal terminámos o curso... naquela 
fase em que terminámos o curso [e questionamos]: e agora? o que é que eu faço?
Nós tentámos enviar portfólios e candidaturas e não tínhamos as respostas que queríamos, 
ou para os sítios onde queríamos ir trabalhar. Mas, apesar disso, juntámos-nos e, se calhar, 

OUPAS DESIGN
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hoje agradecemos por não termos tido nenhuma resposta, nenhum currículo, senão não 
estaríamos aqui. Essa adversidade foi o que nos fez construir, um bocado inocentemente 
e sem grandes planos, este estúdio. Nós acabámos o curso e – “não vamos ficar paradas à 
espera que apareça alguma coisa, vamos trabalhar juntas, nem que seja para não arrefecer”. 
Sem querer, estávamos a iniciar o estúdio. E, hoje, onde é que estamos...
No nosso caso, iniciámos o estúdio mas, o que importa, é não estar parado, é fazer.
Sim, quem diz um estúdio... não temos todos que criar estúdios, mas acho que é isso: não 
esperar pela oportunidade perfeita e pelas condições perfeitas que as coisas vão avançar…
O mais importante de tudo é mantermo-nos ativos, ir experimentando, porque, às vezes, 
com a experiência e fazendo vários tipos de coisas, conseguimos perceber: é mesmo isto 
que eu gosto? é nisto que tenho mais retorno e feedback das outras pessoas? Só a ir 
experimentando é que consegues perceber se estás a fazer bem ou não.
Nós estudámos design gráfico, não é? Se calhar, hoje as pessoas olham para o nosso trabalho 
e não sabem se somos designers gráficas, nem nós imaginávamos que íamos fazer isto. 
Achávamos que íamos fazer o trabalho mais comum de logotipo, do cartaz, e estávamos de 
bem com isso. Mas, de repente, começámos a fazer isto e percebemos que era o que nos 
entusiasmava mais, e no que íamos investir, e tivemos que aprender ferramentas novas que 
não aprendemos no curso. Mas isso não nos impediu...
Sim, e o curso continua a ser uma óptima base. Acho que está muito presente – o 
que aprendemos – no nosso trabalho. Tivemos que acrescentar ferramentas só para 
complementar as nossas valências.

MF: Por fim o que acharam do nosso evento?
OD: Eu acho que este tipo de eventos é sempre muito importante. Mesmo para vocês, 
acho que mostra iniciativa e mostra... no fundo, é empreendedorismo... acaba por ser o 
inicio disso e é super importante para vocês perceberem que é determinante não parar 
e continuar a recolher inspiração e [saber o] que as outras pessoas têm para nos dizer. 
Absorver tudo isso e fazer um bocadinho aquela coisa da “esponja”, absorver tudo aquilo 
que nos transmitem. E quando vocês fazem este tipo de iniciativas é mais importante 
porque acabam por estar mais focados nisso. Querem ter um orador específico que, neste 
caso, é designer e têm que ser designers que gostam. Lá está, isso é muito importante e 
acho que é de valor.
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Oupas Design / Cliente: Zippy
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Oupas Design / Universidade Lusófona do Porto / Evento: 3ªed. Forms

Oupas Design / Cliente: Hermé

Oupas Design / Cliente: Zippy
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Oupas Design / Cliente: Porto Design Biennale. Exposição “Millennials”
Galeria Municipal do Porto

Oupas Design / Cliente: New Balance

Oupas Design / Cidade do Porto Oupas Design / Cliente: Netflix – La Casa de Papel “Lisboa”
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Oupas Design / Cliente: Porto Design Biennale. Exposição “Millennials”
Galeria Municipal do Porto

Oupas Design / Cliente: New Balance

Oupas Design / Cidade do Porto Oupas Design / Cliente: Netflix – La Casa de Papel “Lisboa”
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Cláudia Acabado é uma designer de produto especializada em 
Design de Materiais para aplicações móveis, utilizando o design 
como uma ferramenta estratégica para desenvolver ideias/negócios. 
Como profissional, define-se como alguém que tenta encontrar um 
equilíbrio entre o técnico e o estético, comercial e humano. Ajuda o 
cliente a realizar as suas ideias, a reconhecer situações/necessidades, 
a formular problemas, a identificar e avaliar recursos e a resolver os 
seus problemas.

Entrevistas realizadas por Mafalda Ferreira, estudante da licenciatura em Design de 
Comunicação, no âmbito da unidade curricular de Design de Comunicação III, sob 

orientação da Professora Cláudia Lima.
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E N T R E V I S TA

Mafalda Ferreira (MF): O que considera ser determinante num projeto de design para 
obter um bom resultado?
Cláudia Acabado (CA): Eu acho que é determinante saber os requisitos, conhecer o contexto 
e, depois, ter em conta que estamos a desenhar para pessoas. Para pessoas ou não, podemos 
pensar que é para um animal, que é um bebedouro de um animal – é quase centralizar ali 
à volta – afinal, estamos a resolver para quem? 

MF: Quais são as suas fontes de inspiração, nomeadamente quando realiza um projecto?
CA: Ui... fontes de inspiração... Se tivermos que confinar à internet, as minhas fontes de 
inspiração estão no Behance [https://www.behance.net/], Dribbble [https://dribbble.com/], 
a internet no geral... Google ou Google Images... Depois há imensas só para produto e para 
aplicações, mas eu acho que o Behance e o Dribbble são as melhores, são as que eu utilizo 
mais.

MF: Quer deixar algum conselho para nós, futuros designers?
CA: Sim. Pensem muito em desfrutar dos projetos... pensarem nos projetos para vocês 
também, ou para vocês terem um desempenho em que se sintam confortáveis e não se 
sintam obrigados a fazer determinada coisa só porque o cliente quer assim... E o que é 
que eu quero dizer com isto? É que se vocês têm determinada opinião ou determinado 
conselho para dar àquele cliente, não deixem de dar só porque ele já vos deu uma solução 
muito confinada. Lutem por serem profissionais que têm uma opinião e que conseguem 
prestar, também, consultoria naquele projecto.

CLÁUDIA ACABADO
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Francisco Melo é natural do Porto, licenciado em Design de 
Comunicação pela ESBAP e doutorando em Arte dos Media na ULP. 
Dedicou os últimos 25 anos a desenvolver projectos editorias. No início 
da sua carreira implantou e desenvolveu vários projectos gráficos 
em jornais portugueses. O projecto mais significatico foi o Jornal 
de Notícias, um jornal diário, centenário, de expressão nacional. Fez 
nascer  e chefiou, nesse meio de comunicação, o departamento gráfico 
onde se produzia todos os dias o jornal mas também os suplementos 
e a novidade da época: a inforgrafia. Esteve em vários eventos no 
estrangeiros dedicado à essa nova forma de comunicar. Mais tarde 
deixou os meios de comunicação para se dedicar exclusivamente aos 
livros. Criou várias editoras e chancelas sendo sempre o responsável 
pelo departamento gráfico. Os seus livros encontram-se em quase 
todas as livrarias do país.
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E N T R E V I S TA

Mafalda Ferreira (MF): O que considera ser determinante num projecto de design para 
obter um bom resultado? Neste caso, na área do design editorial?
Francisco Melo (FM): Eu volto sempre à mesma questão que é: o saber ver. Acho que 
ninguém vê. Os novos designers não sabem ver ou não têm essa humildade. Eu penso que 
os designers tentam sempre – e eu também já fui novo, sei como é – criar algo de novo...
quando vamos paginar um livro, tentamos criar alguma coisa diferente dos outros e, muitas 
vezes, não passa por aí, passa por ver o que os outros fazem e adaptarmos ao nosso design 
à nossa forma de ver.

As capas é aquilo que nós devemos inovar e chamar à atenção, desde que se leiam os 
títulos  – o que às vezes não acontece... Acho que é isso, é saber ver e saber escolher qual 
é o nosso caminho – só assim é que somos coerentes – e, também, há outra questão, que 
é um problema editorial de toda a gente, é que as pessoas não lêem... os estudantes não 
lêem, não lêem jornais, não vão às livrarias e, por isso, é um caso grave. E é um caso grave 
porquê? Porque o ler é como o desporto. Se não começarmos de novo a fazer desporto, 
vamos ter dificuldades, depois mais tarde: a formação que nós temos na escola é uma, mas 
nós temos que ter outro tipo de cuidado com a nossa formação lá fora, e é muito fácil: é ler, 
é ver um jornal porque não comprar um jornal do dia e ler, comprar um Expresso, comprar 
qualquer coisa e ver como é que se fazem as coisas, é tão fácil. O Expresso é o nosso melhor 
jornal. E, em questão de design, acho que é o Público: nós podemos pegar nele e levar 
para casa por 1,50€ e temos aquilo para analisar, ver as fontes, ver como foi esta solução e 
como foi outra, como se fazem as legendas... nós não temos esse cuidado, infelizmente não 
temos...

MF: Quais as suas fontes de inspiração, nomeadamente quando está a realizar um projecto?
FM: São muitas as fontes, o trabalho dos outros é importantíssimo. Para mim, por exemplo, 
o cinema – acho que é importantíssimo para a questão editorial também. Eu gosto bastante 
de ver cinema, gosto de ver enquadramentos… O cinema é uma fonte de inspiração e, 
continuo a dizer, lendo também nós conseguimos fazer os nossos cenários imaginários. Ler 
ajuda-nos muito, é uma janela, e acho que só lendo é que nós conseguimos desenvolver 
muito as nossas capacidades... e não ler apenas o que é obrigatório.

MF: Quer deixar algum conselho para nós, futuros designers? Nesta área editorial.?
FM: Ler para saber fazer. Não há outra forma. Se uma pessoa quer ser futebolista tem que 
treinar. Claro que se alguém que ser ilustrador tem que ilustrar, ou se quer trabalhar no 
design editorial tem que ler, tem que comprar jornais, tem que ler revistas, tem que ver 

FRANCISCO MELO
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como as coisas se fazem. Não há volta a dar, é básico. Vão também às livrarias para observar 
com atenção o miolo e as capas dos livros. 

MF: Por fim, o que achou do nosso evento?
FM: Gostei muito. Foi a primeira vez que vim cá. Gostei muito de assistir à apresentação da 
convidada anterior [Cláudia Acabado]. Não sei se vou conseguir ver o próximo, mas gostei 
imenso. A minha mulher trabalha cá e por isso vou acompanhando. O ano passado também 
correu lindamente e este também está a correr muito bem e quanto mais convidados e de 
áreas distintas melhor. Dou-vos os parabéns!

Editora Book Cover / Designer e editor: Francisco Melo
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Editora Book Cover / Designer e editor: Francisco Melo
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Editora Book Cover / Designer e editor: Francisco Melo

Editora Book Cover / Designer e editor: Francisco Melo
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Ricardo Melo é investigador sénior na Fraunhofer Portugal AICOS e 
Professor Adjunto convidado no ISCAP (Politécnico do Porto). Com 
formação em Design de Comunicação e Multimédia, é doutorado em 
Design pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto.
Os seus interesses de investigação estão na comunicação, interacção, 
interface e design de jogos, bem como na experiência do utilizador, 
acessibilidade e usabilidade, meios digitais, narração de histórias, e 
criatividade.

A entrevista realizada por Ana Rita Janeiro, estudante da licenciatura em Design de 
Comunicação, no âmbito da unidade curricular de Design de Comunicação III, sob 

orientação da Professora Cláudia Lima.
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E N T R E V I S TA

Mafalfa Ferreira (MF): O que considera ser determinante num projeto de design para obter 
um bom resultado?
Ricardo Melo (RM): Há muitas coisas que são facilmente descuradas. Comunicação com 
o cliente, compreender os objectivos do cliente de forma clara, falarem a mesma língua. 
Estarem em sintonia: porquê que o cliente nos está a contratar, que problema é que ele 
quer resolver? Muitas vezes, o problema não é aquilo que o cliente nos pede. Ele pode-
nos pedir para fazer um logo, mas o problema que ele quer resolver é falta de clientes que 
aparecem na loja, ou o que quer que seja, e nós temos que compreender isso. 

MF: Quais são as suas fontes de inspiração, nomeadamente quando realiza um projecto?
Ricardo Melo (RM): Se quiser ser politicamente correto, eu diria que são as pessoas.

MF: Pode não ser a politicamente correto? [risos]...
RM: As pessoas... O chuveiro... É no chuveiro que eu tenho mais ideias, talvez seja nesse 
periodo do dia que tenho mais inspiração.

MF: Quer deixar algum conselho para nós, futuros designers?
RM: Deixo um conselho paternalista – se calhar estou a ficar velho, mas dormir bem, não 
fazer noitadas, não trabalhar pela noite fora. Às vezes é melhor ir dormir e acordar cedo e 
olhar para as coisas com outros olhos, depois de uma boa noite de sono, do que achar que 
vamos resolver o problema todo às 3h da manhã. Não se resolve problema nenhum às 3h 
da manhã. Criam-se novos problemas.

MF: Por fim o que achou do nosso evento?
RM: Adorei. Adorei. Muito bem organizado. Tenho pena que, por causa do trabalho, não 
pude vir mais cedo, mas já é óptimo. Isto está óptimo. Acho que é de louvar... É tudo 
organizado por estudantes?

MF: Sim.
RM: Bom!...

RICARDO MELO
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AULAS E PROJETOS DOS ESTUDANTES
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JOEL MAIA
Auto-retrato em tempo de pandemia.
Aula em regime de ensino e-learning

UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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FERNANDO BARBOSA
Auto-retrato em tempo de pandemia.
Aula em regime de ensino e-learning

UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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ANA SOFIA ALMEIDA
Auto-retrato em tempo de pandemia.
Aula em regime de ensino e-learning

UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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NUNO OLIVEIRA
Auto-retrato em tempo de pandemia.
Aula em regime de ensino e-learning

UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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ANDREIA ARAÚJO
Auto-retrato em tempo de pandemia.
Aula em regime de ensino e-learning

UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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NÁDIA CARDOSO
Auto-retrato em tempo de pandemia.
Aula em regime de ensino e-learning

UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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FABIANA FERREIRA
Auto-retrato em tempo de pandemia.
Aula em regime de ensino e-learning

UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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YAGO DOMINGUES
Auto-retrato em tempo de pandemia.
Aula em regime de ensino e-learning

UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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YAGO DOMINGUES
Auto-retrato em tempo de pandemia.
Aula em regime de ensino e-learning

UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima

FERNANDO BARBOSA
Auto-retrato

Aula em regime de ensino e-learning
UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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FERNANDO BARBOSA
Auto-retrato

Aula em regime de ensino e-learning
UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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FERNANDO BARBOSA
Auto-retrato

Aula em regime de ensino e-learning
UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima

FERNANDO BARBOSA
Auto-retrato

Aula em regime de ensino e-learning
UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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FERNANDO BARBOSA
Auto-retrato

Aula em regime de ensino e-learning
UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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FERNANDO BARBOSA
Auto-retrato

Aula em regime de ensino e-learning
UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima

FERNANDO BARBOSA
Auto-retrato

Aula em regime de ensino e-learning
UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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ANDREIA ARAÚJO
Auto-retrato
Aula em regime de ensino e-learning
UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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ANA SOFIA ALMEIDA
Auto-retrato

Aula em regime de ensino e-learning
UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima

JOEL MAIA
Retrato da mãe

Registo de modelação a caneta. Diário gráfico.
UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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JOEL MAIA
Retrato da mãe

Registo de modelação a caneta. Diário gráfico.
UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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NÁDIA CARDOSO
Auto-retrato

Registo de modelação a caneta.
UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima

ANA SOFIA ALMEIDA
Auto-retrato

Registo de modelação a caneta.
UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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NÁDIA CARDOSO
Auto-retrato

Registo de modelação a caneta.
UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima

ANA SOFIA ALMEIDA
Auto-retrato

Registo de modelação a caneta.
UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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DIANA FERREIRA
Retrato

Registo a lápis de cor
UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima DIANA FERREIRA

Auto-retrato a óleo
UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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DIANA FERREIRA
Retrato

Registo a lápis de cor
UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima DIANA FERREIRA

Auto-retrato a óleo
UC: Desenho III / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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CÁTIA TEIXEIRA
Ilustração de animais
Técnica: Pastel a óleo

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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CÁTIA TEIXEIRA
Ilustração de animais
Técnica: Pastel a óleo

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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LAURA COSTA
Ilustração de animais
Técnica: Pastel a óleo

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes



59

MAFALDA FERREIRA
Ilustração de animais
Técnica: Pastel a óleo

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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MAFALDA FERREIRA
Ilustração de animais
Técnica: Pastel a óleo

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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MAFALDA FERREIRA
Ilustração de animais
Técnica: Pastel a óleo

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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CARLOS SILVA
Ilustração de animais
Técnica: lápis de cor

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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CARLOS SILVA
Ilustração de animais
Técnica: lápis de cor

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes

CARLOS SILVA
Ilustração de animais
Técnica: lápis de cor

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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ANA RITA JANEIRO
Ilustração de animais
Técnica: Pastel a óleo

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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ANA RITA JANEIRO
Ilustração de animais
Técnica: Pastel a óleo

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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ANA RITA JANEIRO
Ilustração de animais
Técnica: Pastel a óleo

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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ANA RITA JANEIRO
Ilustração de animais
Técnica: Pastel a óleo

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes

ANDREIA FONSECA
Ilustração de animais
Técnica: Pastel a óleo

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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LAURA COSTA
Ilustração de animais
Técnica: Pastel a óleo

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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ANDREIA FONSECA
Ilustração de animais
Técnica: Pastel a óleo

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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LAURA COSTA
Ilustração de animais
Técnica: Pastel a óleo

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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LAURA COSTA
Ilustração de animais
Técnica: Pastel a óleo

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes

ANDREIA FONSECA
Ilustração de animais
Técnica: Pastel a óleo

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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LAURA COSTA
Ilustração de animais
Técnica: lápis de cor

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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LAURA COSTA
Ilustração de animais
Técnica: lápis de cor

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes

LAURA COSTA
Ilustração de animais
Técnica: lápis de cor

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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BRUNA PIRES
Ilustração de alimentos

Técnica: Aguarela e caneta
UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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ANA RITA JANEIRO
Ilustração de alimentos

Técnica: Aguarela e caneta
UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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CARLOS SILVA
Ilustração de alimentos

Técnica: Aguarela e caneta
UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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CARLOS SILVA
Ilustração de alimentos

Técnica: Aguarela e caneta
UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes

ANA RITA JANEIRO
Ilustração de alimentos

Técnica: Aguarela e caneta
UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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MAFALDA FERREIRA
Ilustração de alimentos

Técnica: Aguarela
UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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MAFALDA FERREIRA
Ilustração de alimentos

Técnica: Aguarela
UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes

Incêndio 

se conseguires entrar em casa e 
alguém estiver em fogo na tua cama 
e a sombra duma cidade surgir na cera do soalho 
e do tecto cair uma chuva brilhante 
continua e miudinha - não te assustes 

são os teus antepassados que por um momento 
se levantaram da inércia dos séculos e vêm 
visitar-te 

diz-lhes que vives junto ao mar onde 
zarpam navios carregados com medos 
do fim do mundo - diz-lhes que se consumiu 
a morada de uma vida inteira e pede-lhes 
para murmurarem uma última canção para os olhos 
e adormece sem lágrimas - com eles no chão 

Al Berto 

Incêndio 

Convoco o cheiro, a polpa sensitiva
Dos dedos curiosos e da boca,
Convoco a cor dos olhos, e os cabelos,
E o lume que neles há, e a voz rouca. 
Convoco o grito, o espanto e o temor, 
O corpo recurvado, a violência,
O suor que arrefece — e o sorriso 
Que te cobre de paz e inocência. 
Reúno estas memórias. 
No meu sangue
As infundo e converto como brasas,
E ardo, violento: assim, ao vento,
Ardem de lés a lés searas rasas.

José Saramago in Provavelmente Alegria.
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CÁTIA TEIXEIRA
 Ilustração

Técnica: Tinta da china a partir de um poema
Tema: Incêndio

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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MAFALDA FERREIRA
Ilustração

Técnica: Tinta da china a partir de um poema
Tema: Incêndio

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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LAURA COSTA
Ilustração de animais

Técnica: Tinta da china a partir de um poema
Tema: Incêndio

UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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CÁTIA TEIXEIRA
Ilustração

Técnica: Stencil e aguarela a partir de um poema
UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes

Trémula moldura de freixos espelhados, 
deslizam as folhas, as copas, e os lábios, 
mergulham e fintam os bicos, das garças reais, 
ou fogem de ti, anfíbios, do teu perfume, despida, 
enquanto te arrepias e entras devagar, no céu. 

Gilberto Amarras, 2020
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MAFALDA FERREIRA
Ilustração

Técnica: Stencil e aguarela a partir de um poema
UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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MAFALDA FERREIRA
Ilustração

Técnica: Stencil e aguarela a partir de um poema
UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes

BRUNA PIRES
Ilustração

Técnica: Stencil e aguarela a partir de um poema
UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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ANA RITA JANEIRO
Ilustração

Técnica: Stencil e aguarela a partir de um poema
UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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ANA RITA JANEIRO
Ilustração

Técnica: Stencil e aguarela a partir de um poema
UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes

LAURA COSTA
Ilustração

Técnica: Stencil e aguarela a partir de um poema
UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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CARLOS SILVA
Ilustração

Técnica: Stencil e aguarela a partir de um poema
UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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CARLOS SILVA
Ilustração

Técnica: Stencil e aguarela a partir de um poema
UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes

Papier Découpé,
a partir do poema
de Fernando Pessoa,
in“Cancioneiro”

Do Vale à Montanha

Do vale à montanha, 
Da montanha ao monte, 
cavalo de sombra, 
Cavaleiro monge, 
Por casas, por prados, 
Por Quinta e por fonte, 
Caminhais aliados. 

Do vale à montanha, 
Da montanha ao monte, 
Cavalo de sombra, 
Cavaleiro monge, 
Por penhascos pretos, 
Atrás e defronte, 
Caminhais secretos. 

Do vale à montanha, 
Da montanha ao monte, 
Cavalo de sombra, 
Cavaleiro monge, 
Por quanto é sem fim, 
Sem ninguém que o conte, 
Caminhais em mim. 
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CÁTIA TEIXEIRA
Ilustração

Técnica: Papier Découpé a partir de um poema de Fernando Pessoa
UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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CÁTIA TEIXEIRA
Ilustração

Técnica: Papier Découpé a partir de um poema de Fernando Pessoa
UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes

CÁTIA TEIXEIRA
Ilustração

Técnica: Silhueta digital (contra-luz) opaca com fundo a pastel seco (sem profundidade de campo)
UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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MAFALDA FERREIRA
Ilustração

Técnica: Silhueta digital (contra-luz) opaca com fundo a pastel seco (sem profundidade de campo)
UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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ANDREIA FONSECA
Ilustração

Técnica: Silhueta digital (contra-luz) opaca com fundo a pastel seco (sem profundidade de campo)
UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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CÁTIA TEIXEIRA
Ilustração do conto infantil de António Torrado “O vizinho de cima”

Técnica: Lápis de cor
UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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CÁTIA TEIXEIRA
Ilustração do conto infantil de António Torrado “O vizinho de cima”

Técnica: Lápis de cor
UC: Ilustração / 3º Ano / Docente: Ricardo Gomes
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ANDREIA FONSECA
Projeto de redesign do Jornal de Notícias

UC: Design de Comunicação IV / 3º Ano / Docente: Carla Cadete
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ANDREIA FONSECA
Projeto de redesign do Jornal de Notícias

UC: Design de Comunicação IV / 3º Ano / Docente: Carla Cadete
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LAURA COSTA
Projeto de redesign do Jornal de Notícias

UC: Design de Comunicação IV / 3º Ano / Docente: Carla Cadete
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LAURA COSTA
Projeto de redesign do Jornal de Notícias

UC: Design de Comunicação IV / 3º Ano / Docente: Carla Cadete
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LAURA COSTA
Projeto de redesign do Jornal de Notícias

UC: Design de Comunicação IV / 3º Ano / Docente: Carla Cadete
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CÁTIA TEIXEIRA
Projeto de redesign do Jornal de Notícias

UC: Design de Comunicação IV / 3º Ano / Docente: Carla Cadete
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LAURA COSTA
Baralho de cartas / Projeto para divulgação da cidade do Porto

UC: Design de Comunicação IV / 3º Ano / Docente: Carla Cadete
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LAURA COSTA
Baralho de cartas / Projeto para divulgação da cidade do Porto

UC: Design de Comunicação IV / 3º Ano / Docente: Carla Cadete

LAURA COSTA
Baralho de cartas / Projeto para divulgação da cidade do Porto

UC: Design de Comunicação IV / 3º Ano / Docente: Carla Cadete
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CÁTIA TEIXEIRA
Baralho de cartas / Projeto para divulgação da cidade do Porto

UC: Design de Comunicação IV / 3º Ano / Docente: Carla Cadete
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CÁTIA TEIXEIRA
Baralho de cartas / Projeto para divulgação da cidade do Porto

UC: Design de Comunicação IV / 3º Ano / Docente: Carla Cadete

LAURA COSTA
Baralho de cartas / Projeto para divulgação da cidade do Porto

UC: Design de Comunicação IV / 3º Ano / Docente: Carla Cadete
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MAFALDA FERREIRA
Baralho de cartas / Projeto para divulgação da cidade do Porto

UC: Design de Comunicação IV / 3º Ano / Docente: Carla Cadete
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ANA RITA JANEIRO
Baralho de cartas / Projeto para divulgação da cidade do Porto

UC: Design de Comunicação IV / 3º Ano / Docente: Carla Cadete
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ANA RITA JANEIRO
Baralho de cartas / Projeto para divulgação da cidade do Porto

UC: Design de Comunicação IV / 3º Ano / Docente: Carla Cadete

CÁTIA TEIXEIRA
Baralho de cartas / Projeto para divulgação da cidade do Porto

UC: Design de Comunicação IV / 3º Ano / Docente: Carla Cadete
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CÁTIA TEIXEIRA
Baralho de cartas / Projeto para divulgação da cidade do Porto

UC: Design de Comunicação IV / 3º Ano / Docente: Carla Cadete



110

ANDREIA FONSECA
Baralho de cartas / Projeto para divulgação da cidade do Porto

UC: Design de Comunicação IV / 3º Ano / Docente: Carla Cadete
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ANDREIA FONSECA
Baralho de cartas / Projeto para divulgação da cidade do Porto

UC: Design de Comunicação IV / 3º Ano / Docente: Carla Cadete
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ANA SOFIA ALMEIDA
Poster e logo selecionado para o evento anual do curso de CAM – Multiplex 2020 

UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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BÁRBARA AMERICANO
Poster e logo selecionado para o evento anual do curso de CAM – Multiplex 2020 

UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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YAGO DOMINGUES
Poster e logo selecionado para o evento anual do curso de CAM – Multiplex 2020 

UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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YAGO DOMINGUES
Poster e logo selecionado para o evento anual do curso de CAM – Multiplex 2020 

UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

DIANA FERREIRA
Poster e logo selecionado para o evento anual do curso de CAM – Multiplex 2020 

UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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FERNANDO BARBOSA
Poster e logo selecionado para o evento anual do curso de CAM – Multiplex 2020 

UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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FERNANDO BARBOSA, EDUARDO RIBEIRO
SANDRO ALEIXO

Campanha publicitária ambiental
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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FERNANDO BARBOSA, EDUARDO RIBEIRO
SANDRO ALEIXO

Campanha publicitária ambiental
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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FERNANDO BARBOSA, EDUARDO RIBEIRO
SANDRO ALEIXO

Campanha publicitária ambiental
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

NICOLE HERMIDA, ANA SOFIA ALMEIDA,
DIANA FERREIRA

Campanha publicitária
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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NICOLE HERMIDA, ANA SOFIA ALMEIDA,
DIANA FERREIRA

Campanha publicitária
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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NICOLE HERMIDA, ANA SOFIA ALMEIDA,
DIANA FERREIRA

Campanha publicitária
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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NICOLE HERMIDA, ANA SOFIA ALMEIDA,
DIANA FERREIRA

Campanha publicitária
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

AGATHA
Campanha publicitária

UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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NICOLE HERMIDA, ANA SOFIA ALMEIDA,
DIANA FERREIRA

Campanha publicitária
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

AGATHA
Campanha publicitária

UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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NÁDIA CARDOSO, AGATHA MORAES
NUNO OLIVEIRA

Campanha publicitária
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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YAGO DOMINGUES, JOEL MAIA E INÊS SOARES
“Cidade Utopia” / Jogo educativo para crianças

UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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DIANA FERREIRA
Infografia

UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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ANA SOFIA ALMEIDA
Infografia

UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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EDUARDO RIBEIRO
Infografia
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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FERNANDO BARBOSA
Infografia
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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SANDRO ALEIXO
Infografia
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete





BARBARA AMERICANO
Infografia
UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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NICOLE HERMIDA
Infografia

UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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FABIANA FERREIRA
Infografia

UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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NÁDIA CARDOSO
Infografia

UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete



139

NÁDIA CARDOSO
Infografia

UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete

CLARA TAPADAS
Infografia

UC: Design de Comunicação II / 2º Ano / Docente: Carla Cadete
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BRUNA PIRES
Editorial / Coleção de livros

UC: Seminário de Design / 3º Ano / Docente: Helena Ladeiro
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BRUNA PIRES
Editorial / Coleção de livros

UC: Seminário de Design / 3º Ano / Docente: Helena Ladeiro

BRUNA PIRES
Editorial / Coleção de livros

UC: Seminário de Design / 3º Ano / Docente: Helena Ladeiro
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CÁTIA TEIXEIRA
Editorial / Coleção de livros

UC: Seminário de Design / 3º Ano / Docente: Helena Ladeiro

CÁTIA TEIXEIRA
Editorial / Coleção de livros

UC: Seminário de Design / 3º Ano / Docente: Helena Ladeiro
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CÁTIA TEIXEIRA
Editorial / Coleção de livros

UC: Seminário de Design / 3º Ano / Docente: Helena Ladeiro

CÁTIA TEIXEIRA
Editorial / Coleção de livros

UC: Seminário de Design / 3º Ano / Docente: Helena Ladeiro
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CÁTIA TEIXEIRA
Editorial / Coleção de livros

UC: Seminário de Design / 3º Ano / Docente: Helena Ladeiro
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CÁTIA TEIXEIRA
Editorial / Coleção de livros

UC: Seminário de Design / 3º Ano / Docente: Helena Ladeiro

ANA RITA JANEIRO
Editorial / Coleção de livros

UC: Seminário de Design / 3º Ano / Docente: Helena Ladeiro
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ANA RITA JANEIRO
Editorial / Coleção de livros

UC: Seminário de Design / 3º Ano / Docente: Helena Ladeiro
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ANA SOFIA ALMEIDA
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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ANA SOFIA ALMEIDA
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima

ANA SOFIA ALMEIDA
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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ANA SOFIA ALMEIDA
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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ANDREIA ARAÚJO
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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ANDREIA ARAÚJO
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima

ANDREIA ARAÚJO
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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ANDREIA ARAÚJO
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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ANDREIA ARAÚJO
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima

ANDREIA ARAÚJO
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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YAGO DOMINGUES
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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YAGO DOMINGUES
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima

YAGO DOMINGUES
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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DIANA FERREIRA
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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DIANA FERREIRA
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima

DIANA FERREIRA
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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FERNANDO BARBOSA
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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FERNANDO BARBOSA
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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FERNANDO BARBOSA
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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FERNANDO BARBOSA
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima

FERNANDO BARBOSA
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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EDUARDO RIBEIRO
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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EDUARDO RIBEIRO
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima

EDUARDO RIBEIRO
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima
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MARGARIDA AMORIM
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima



165

MARGARIDA AMORIM
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima

AGATHA MORAES
Identidade corporativa para uma galeria de arte designada “Contratempo”

UC: Tecnologias do Design I / 2º Ano / Docente: Cláudia Lima



Evento Fiat 500 I Francisco Providência I Jorge Silva I And-Atelier I The Royal Studio I Xesta 
Studio I Miguel Neiva I Inês D’Orey I Pedro Almeida (designer Jornal Público) I Estúdio 
Dobra I Mother Volcano I Editora Verso da História I Priplak (Xavier Aguillez) I Antális I 
Bolos Quentes I Mariana Rio I Attic Studio I Estúdio Gráfico 21 I Gonçalo Leite I Estúdio 
Volta I Gráficos do Futuro I Nuno Coelho I André Rodrigues (Revista Roof) I Marta Nestor I



Nuno Coelho I Marta Nestor (Porto Paralelo) I  Luisa Vasconcelos do Vale (City Cos) I The 
Royal Studio I This is Pacifica I Miguel Januário (maismenos) I David Penela I Dylan Silva I Dino 
dos Santos (DSType Foundry) I Clara Não (Designer e ilustradora) I Check it Out (Motion 
Design) I Pixelmatters (Motion Design) I Júlio Dolbeth I Xesta Studio I Pedro Almeida I 
Márcia Novais I Azulejos do Porto I Inês Pereira I Lyft Creative Studio (Motion Graphic)




