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Conhecimentos em:
Adobe Photoshop
Adobe Premier
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Macromedia Freehand
3D Studio Max
Rhinoceros





EnsaioTipográfico 2007
Criação de uma Fonte

O alfabeto foi desenvolvido com o princípio de criar 
os caracteres a partir de um arco, mas que dá a ideia 
que sim, lembrando uns arcos arquitectónicos.
 
Este princípio pode ser comparado com o da 
linha caligráfica, pois parte de uma só linha para 
desenhar a letra, mas no entanto o seu resultado 
visual aproxime-se da escrita tipográfica, por dar 
uma forma fechada.

Assim nasceu o Arquitectónico (alfabeto) onde cada 
elemento foi criado não só para ser “visto”
mas também para ser “lido”, nas diversas situações 
possíveis.
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O objectivo deste projecto foi de ilustrar digitalmente, e o 
mais realista possível, um objecto escultórico realizado na 
proposta anterior a esta mesma. 

O objecto escolhido foi um pote, que foi ilustrado na sua 
vista principla, de frente, até ao mais pequeno detalhe.

Utilizei os mais variados efeitos necessários, desde 
o degradê até à utilização das transparências, para 
representar as suas transparências e as suas diferentes 
qualidades luminosas.

Para além destas, foi utilizado inúmeras formas para 
pormenorizar ao máximo os componentes que constituem 
o objecto em questão. 

Foi um exercício minocioso mas muito interessante.

Ilustração Vectorial 2008
Ilustração Realista de um Obejcto





Modelação Tridimensional 2008
Brinquedo

O objectivo deste projecto foi de ilustrar digitalmente, e o mais 
realista possível, um objecto escultórico realizado na proposta de 
desenho II, que era construir um brinquedo. 

O objecto escolhido foi um carro de madeira parecendo um carro de 
formula 1, que foi ilustrado nas quarto vistas,  até ao mais pequeno 
detalhe.

Utilizei os mais variados efeitos necessários, para dar desde já 
o  material a utilizer e as suas transparências, as suas diferentes 
qualidades luminosas.

Para além destas, foi utilizado inúmeras formas para pormenorizar ao 
máximo os componentes que constituem o objecto em questão. 

Foi um exercício minocioso mas muito interessante.









Linha de Mobiliario  2009
Criação de uma Linha de Mobiliario 
Hurbano

Desenvolvi esta linha de Mobiliario para 
conrresponder à proposta de trabalho da 
diiciplina de Design V, em 2009. 

Para a minha inspiração foi escolhido o Pinheiro 
Bravo,  onde a Curva em C foi adoptada para 
ser incorporada nas peças.

Foi tentado que esta curvatura fizesse, e 
mostrasse, ser parte integrante das peças 
sem dar a sensação de ser um elemento 
acrescentado, ficando à escolha do utilizador.





Modelação Tridimensional 2010
Secretária




