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A Escola Superior de Artes e Design desenvolve a sua ambiciosa missão – educar, criar, 

melhorar, inovar – orientada por um espírito onde a valorização das artes e do design 

reflete um olhar atento sobre a realidade na qual a Escola se integra e uma vontade 

infinita de contribuir sempre para tornar essa realidade melhor.
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Introdução

O ano letivo de 2014/15 será, do ponto de vista de gestão académica, largamente 

dedicado à realização do processo de acreditação dos cursos de Design (licenciatura 

e mestrado), realização da autoavaliação do curso de Artes e à formalização da 

implementação do modelo organizacional da investigação da esad idea. Para além 

da consolidação das reformas que têm vindo a ser implantadas durante estes últimos 

anos, as atividades, mais relevantes, previstas serão:

- Discutir e aprovar o Estatuto da Carreira Docente na esad;

- Implementar o sistema informático de gestão da avaliação de desempenho do 

pessoal docente;

- Finalizar o plano estratégico referente ao modelo organizacional da investigação da 

esad idea;

- Preparar e desenvolver iniciativas para aumentar a taxa de empregabilidade dos 

licenciados da esad;

- Desenvolver actividades diversas visando a preparação de materiais, instrumentos e 

procedimentos para o processo de autoavaliação do curso de Artes;

Os órgãos colegiais e unipessoais da Escola desenvolverão as suas atividades de 

acordo com os estatutos e regulamentos diversos. 

Cada curso, através do seu coordenador, elaborou um plano de atividades que se 

apresenta em Anexo A.
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No que se refere à qualificação dos docentes da esad e, de acordo com o relatório 

“Corpo Docente da esad – ano letivo 2012-13” oportunamente apresentado à direção 

administrativa da Escola, prevê-se que cerca de 11 docentes concluam o doutoramento 

e 4 o mestrado durante este ano letivo. Dos 11 docentes em doutoramento, 8 tinham 

perspetivado a sua conclusão durante o ano de 2013, o que não se verificou.

Diversas salas serão objeto de melhoramentos, assim como a área administrativa da 

Escola. A criação de um espaço para o trabalho com plásticos e materiais compósitos 

será objetivo para este ano lectivo.

Para além das infraestruturas da esad, haverá outras no espaço Quadra que 

permitirão uma melhor e mais eficiente gestão dos espaços físicos da esad. Prevê-se 

que parte dos espaços no Quadra sejam destinados a algumas atividades pedagógicas 

da esad.

Recursos Materiais  
e Recursos Humanos
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Conselho Técnico-Científico

O plano de ação do Conselho Técnico-Científico (CTC) para o ano letivo 2014/15 

incidirá, entre outros, sobre:

- Aprovação da distribuição do serviço docente para o ano letivo 2015/16;

- Aprovação do calendário escolar para o ano letivo de 2015/16;

- Aprovar o relatório de atividades de 2014-15;

- Aprovar eventuais propostas de cursos de nível 5 (cursos técnicos superiores 

profissionais);

- Dar pareceres sobre as atividades dos docentes;

- Dar pareceres sobre o currículo de novos docentes a contratar;

- Avaliar a capacidade para a frequência do ensino superior dos candidatos maiores de 

23 anos;

- Dar pareceres de equivalência e reconhecimento de habilitações formais e não 

formais;

- Dar pareceres sobre processos de creditação;

- Analisar e aprovar novos cursos de especialização, pós-graduação e de curta e média 

duração;

- Apreciar propostas de criação de cursos de verão.
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As seguintes atividades serão levadas a cabo:

- Aprovar o relatório de atividades de 2014-15;

- Dar pareceres sobre requerimentos e reclamações;

- Aprovar as fichas das unidades curriculares para o ano letivo de 2014/15;

- Monitorizar o procedimento do registo dos sumários, nomeadamente na 

coincidência entre o sumariado e o definido nas fichas das unidades curriculares; 

- Discutir e aprovar, de acordo com a conveniência, alterações aos diversos 

regulamentos em vigência;

- Discutir e aprovar relatórios de caráter pedagógico;

- Promover a eleição do Conselho Pedagógico para o ano letivo de 2014/15.

Para cada reunião da Conselho será convidado o presidente da Associação de 

Estudantes (ou um representante), para que o mesmo possa melhorar o seu 

funcionamento (aspeto referido no plano de atividades da aeesad).

Conselho Pedagógico
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As atividades previstas pela Comissão de Acreditação da esad são:

- Divulgação ao corpo docente dos resultados dos Instrumentos de Avaliação - 2013-

2014 – 1º Ciclo;

- Elaboração do Manual de Qualidade da esad;

- Revisão das Fichas das Unidades Curriculares (FUCs) dos Cursos de Design - 1º e 2º 

Ciclo;

- Colaboração no preenchimento do Guião de autoavaliação A3ES- autoavaliação do 

Curso de Design -1º e 2º Ciclos;

- Revisão das FUCs do Curso de Artes - 1º Ciclo;

- Divulgação e sessões com o corpo docente de reflexão sobre os resultados dos 

Instrumentos de Avaliação - 2013-2014 – 2º Ciclo;

- Aprofundamento dos instrumentos de autoavaliação do processo Ensino-

Aprendizagem do ano letivo 2014-2015;

- Otimização dos mecanismos de recolha de informação através da plataforma 

me.esad.pt;

- Autoavaliação dos Cursos de Design (Interiores e Moda) e Artes -1º Ciclo - e Design -2º 

Ciclo (ISEE_ESAD, IPEA, Grupos Focais e Empregabilidade);

- Análise dos resultados de Inquéritos de Ensino-Aprendizagem – versão professor e 

versão estudante, Inquéritos de Satisfação dos Estudantes com a esad (adaptação do 

CIPES) e Grupos Focais;

- Atividades diversas de formação e esclarecimento;

- Promoção de seminário interno com a A3ES visando esclarecimentos para o 

processo de autoavaliação e acreditação;

- Reuniões preparatórias com coordenadores de Ramos - explicitação dos itens 

incluídos no Guia para a elaboração de avaliação/acreditação do ciclo de estudos pela 

A3ES;

- Reuniões com os docentes visando o desenvolvimento de competências hard e soft 

que melhorem a inserção dos estudantes no mercado;

- Desenvolvimento de sessões de reflexão com os docentes sobre os resultados da 

aplicação dos instrumentos de avaliação do processo de ensino-aprendizagem e 

propostas de melhoria das metodologias;

- Desenvolvimento de sessões de dinamização com os coordenadores dos cursos para 

a definição do perfil de competências à saída do estudante dos cursos de Design 1º 

Ciclo, Design 2º Ciclo e Artes (ADM e Joalharia);

- Reunião com os não docentes para sessão de esclarecimentos para o processo de 

autoavaliação e acreditação;

- Reunião com os não docentes e docentes ligados às oficinas para formação na área 

de saúde higiene e segurança no trabalho;

- Reuniões com não docentes ligados aos serviços administrativos para formação na 

área de ergonomia e higiene e segurança no trabalho;

Comissão de Acreditação da esad
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- Definição de indicadores de análise (critérios de apreciação) dos relatórios 

elaborados pelos docentes relativamente às FUCS;

- Elaboração de relatórios internos da CA/esad;

- Preparação da candidatura da esad aos cursos pós secundários – Cursos Técnicos 

Superiores Profissionais.
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Associação de Estudantes

À Associação de Estudantes da Escola, de acordo com as suas competências, 

desenvolverá ações que vão para além da organização da praxe aos novos alunos 

e preparação da semana académica da queima. Está previsto a eleição da nova 

Associação de Estudantes para o ano letivo de 2014/15. Em anexo B apresenta-se 

alguns dos objetivos referentes às atividades a levar a cabo pela Associação de 

Estudantes.
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No que se refere a parcerias institucionais, orientadas à aproximação da Escola à 

comunidade, será de referir as colaborações com a Câmara Municipal de Matosinhos, 

através do projeto Quadra, com a Câmara Municipal de Santo Tirso através do projeto 

I-MOD e com a Câmara Municipal de Paredes através do projeto Arts on Chairs.

É ainda objetivo incrementar o número de parcerias e consolidar a colaboração com 

diversas empresas, em especial as ligadas às indústrias criativas e institutos de I&D. 

Do ponto de vista pedagógico é objetivo dinamizar atividades projetuais com os 

alunos dos dois ciclos de formação e dos cursos de pós-graduação, apoiar e realizar 

seminários, workshops e cursos, assim como participar em concursos de design 

industrial e realizar exposições de carácter cultural e outras.

O gabinete de projeto e comunicação da ESAD terá como missão principal gerir as 

atividades de comunicação referentes à Escola, como a sua presença em escolas do 

ensino secundário para sessões de esclarecimento relativas aos cursos ministrados, 

assim como a organização da Semana da ESAD. 

Está agendado o lançamento de um concurso de design nas Escolas Secundárias e 

Colégios que ministrem a área das artes, assim como um programa de atividades 

destinado a alunos do 9º ano e do ensino secundário durante o mês de julho. A 

realização de um programa específico para a 3ª idade será também um dos objectivos 

da ESAD para o presente ano lectivo.

Em anexo C encontra-se uma breve descrição das atividades previstas pelo gabinete 

de projeto e comunicação.

Cooperação Nacional
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É objectivo intensificar a cooperação internacional através da assinatura de novos 

acordos bilaterais com instituições do ensino superior europeias. É também objetivo:

- Manter as oportunidades de mobilidade dos estudantes, procurando que o 

crescimento seja sustentado, de acordo com os padrões das Instituições do Ensino 

Superior e com as suas dimensões; 

- Dinamizar a oferta de estágios curriculares e profissionais a alunos estrangeiros;

- Promover a mobilidade de pessoal não docente no âmbito de uma estratégia de 

formação institucional, fazendo, assim, parte integrante do plano de formação da 

Escola;

- Incentivar e criar as condições necessárias à mobilidade dos docentes;

- Apoiar e aumentar a participação dos alunos em programas de Intensive Program;

- Aumentar o número de professores de escolas estrangeiras à ESAD, que trazem 

benefícios pedagógicos e científicos aos alunos da ESAD;

- Preparação conjunta de propostas de projetos europeus;

- Preparação, em conjunto com escolas pertencentes à rede CUMULUS, projetos de 

caráter científico-cultural.

No âmbito da cooperação internacional, estão previstas a realização de algumas ações 

que visam divulgar a Escola à comunidade estudantil estrangeira. Pretende-se, numa 

primeira fase estabelecer uma parceria com a Beijing Fine Art academy (China) e ter 

pontos de contactos (lojas de merchandising de divulgação da Escola), nomeadamente 

em Beijing, Berlim e Londres.

Cooperação Internacional e Erasmus
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Anexo A – Relatório de Atividades  
dos Cursos
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Relatório de Atividades para  
o Curso de Artes de Joalharia

1. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PEDAGÓGICAS

1.1. EQUIPA DE COORDENAÇÃO
Igualmente como no ano letivo anterior, o grupo de coordenação está composto pelos 

seguintes docentes:

Katja Tschimmel: Assuntos Administrativos e Pedagógicos, Realização de Atividades 

Complementares na Escola, Contatos com Entidades Externas, particularmente com 

a PIN.

José Carlos Marques: Assuntos Administrativos e Pedagógicos, Realização de 

Atividades Complementares na Escola, e Gestão do Equipamento da Joalharia.

Rui Seixas: Representante no Conselho Pedagógico da ESAD, Realização de 

Atividades Complementares na Escola e no Exterior, e Gestão do Equipamento da 

Joalharia.

1.2. REUNIÕES
Neste ano letivo estão previstas 4 reuniões formais, nas seguintes datas:

- Terça Feira, dia 11.11.2014, as 11 h ( já foi realizada)

- Quarta Feira, dia 04.02.2015, as 14 h

- Quarta Feira, dia 15.04.2015, as 14 h

- Seg. Feira, 15.06.2015, 15 h

Reunião já realizada:

11.11.2014, 11:00 - 13:00 h: Reunião de início de ano letivo

Tópicos:

1.Inicio do ano lectivo - discussão e troca de impressões sobre a turma de Joalharia e o 

seu desempenho

até à data.

2.Plano de actividades para o ano lectivo 2014/2015

3.Combinar as datas para as próximas reuniões.

4.Outros assuntos.

Presentes: Katja Tschimmel, José Carlos Marques, Rui Seixas

1.3. PREPARAÇÃO DA AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTUDOS
Durante todo o Ano Letivo 2013/14

1.3.1 FICHAS UCs
Atualização das Fichas de Unidade Curricular até fim de Novembro 2014.
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1.3.2 PARTICIPAÇÃO NA AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO DOCENTE
Durante todo o Ano Letivo 2014/15

Coordenação: Katja Tschimmel

1.3.3 COLABORAÇÃO COM A CA/ESAD
Durante todo o Ano Letivo 2014/15

Recolha de informação relativo ao ciclo de estudos na joalharia.

Coordenação: Katja Tschimmel

2. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

2.1 PROGRAMAS DAS UCs
Visto que neste ano letivo apenas o 1º Ano do Cursos está realizar-se, o contato com a 

joalharia está ser

feito através da UC Fundamentos de Design, havendo de uma forma facultativa a 

possibilidade do estudante frequentar a UC Técnicas de Produção. Esta UC do 2º e 3º 

ano abriu neste ano letivo para receber os alunos repetentes.

2.2 REPRESENTANTE NO CONSELHO PEDAGÓGICO
Foi eleito com unanimidade o docente Rui Seixas para representar o curso de 

Joalharia no Conselho

Pedagógico da ESAD, e a aluna Mafalda Carrasqueira do lado dos estudantes.

3. PALESTRAS E WORKSHOPS
Visto que apenas o 1º ano do Curso está a funcionar, não se prevê de momento 

palestras e workshops.

Se por acaso o ritmo de trabalho e a produtividade da turma de Fundamentos 

justificar, no 2º semestre será agendada uma atividade extracurricular.

4. EXPOSIÇÕES E OUTROS EVENTOS

4.1 PARTICIPAÇÃO NA EXPOSIÇÃO PIN 10 ANOS

Exposição de joalharia contemporânea

Comisária Marie-José van den Hout

SNBA, Lisboa

A PIN – Associação Portuguesa de Joalharia Contemporânea celebra a sua primeira 

década em 2014. A exposição PIN 10 ANOS era parte integrante do programa oficial 

das celebrações.

A exposição decorreu, de 10 de Setembro a 3 de Outubro de 2014, na Galeria de Arte 

Moderna Fernando



20

Plano de Atividades 2014 - 2015

Azevedo, na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa e inaugurou no dia 9 de 

Setembro pelas 18h com a presença da comissária Marie-José van den Hout.

A exposição teve como objetivo dar uma perspectiva do trabalho desenvolvido, 

entre 2004 e 2014, por artistas que se associaram à PIN e se candidataram a expor. A 

ESAD foi representada pelos ex-estudantes Arlindo Ferreira, Bianca Henze, Romeu 

Bettencourt, Sofia Rocha e Tânia Nunes.

http://www.pin.pt/index.php/exposicoes/2014/2868-exposicao-pin-10-anos

Coordenação da participação da ESAD na exposição: José Carlos Marques

Romeu Bettencourt, Sofia Rocha, Tânia Nunes Arlindo Ferreira, Bianca Henze

4.2 EXPOSIÇÃO DE JOALHARIA E ILUSTRAÇÃO
“Jewellery meets Illustration - a project of visual ideation and semantic 

contextualization”

Participação de joalheiros da PIN e ilustradores da Ó! Galeria

Curadoria - Katja Tschimmel (ESAD) e Aurea Praga (Membro PIN)

Coordenação Ilustração- Ema Sara Ribeiro (Curadora da Ó! Galeria)

Coordenação Joalharia – Inês Sobreira (Direção da PIN)

Produção – PIN e Ó! Galeria

• Tema: De ilustrações nascem jóias, de jóias nascem ilustrações.

No ponto de encontro entre estas duas áreas criativas abre-se um espaço onde se 

desencadeia um processo de interpretação de formas e ideias tendo em vista a criação 

de novos objetos.

Assim, cada ilustração selecionada estará na origem de uma peça de joalharia e vice-

versa.

Os diferentes autores, ao transportarem as características individuais do seu 

trabalho para este projeto coletivo, não só contribuem para a variedade de linguagens 

e suportes do resultado, mas também para a diversidade de abordagens ao processo 

proposto, o que vai ao encontro do caráter experimental deste projeto.

• Sobre a Exposição:

A exposição final será constituída por 20 peças e 20 ilustrações (duas por autor).

O resultado de exposição será publicado num catálogo digital, juntamente com dois 

artigos científicos, um já realizado e outro com base neste projeto. As autoras dos 

artigos científicos são Katja Tschimmel e Áurea

Pereira (Praga).

Coordenação e ponte entre PIN e ESAD: Katja Tschimmel

Participação no projeto como representante do membro ESAD: José Carlos Marques

Ana Pina

Orbital (Anel/pendente)

Carlos Silva

Minimum (Pulseira)

Cristina Roque
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Estado Novo (circular)

David Pontes

Sem título (coleção de cabeças de alumínio, Pin)

Isabel Ramos

Ring around o’ Roses (Colar)

Jose Carlos Marques

Auschwitz (Anel)

Liliana Guerreiro

(alfinete filigrana)

Olga Noronha

FRASCO

Susana Teixeira

Sponge Colony ring

Teresa Dantas

Passeio no meio das searas (Alfinete)

Maria Herreros

Vision

Hélia Aluai

A rapariga com brinco de pérola - Johannes Vermeer

Maria Imaginário

Mona Lisa

Julio Dolbeth

Secret

Rafaela Rodrigues

Que vergonha Teodora!

Mariana, a Miserável

Inocent

Leonor Zamith

(cogumelos)

David Penela

(barbas com animais)

Tina Siuda

Tiny horses and the forest

Daniel Moreira

Desenho com a sombra

Os pares do projeto: 10 joalheiros e 10 ilustradores

4.3 EXPOSIÇÃO DE EXERCÍCIOS DE ALUNOS - WORK EM PROCESS
Âmbito: Semana da ESAD, 9 - 13 de Março 2015

Contexto: UCs Fundamentos e Técnicas

Organização: José Carlos Marques, Rui Seixas
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5. PROMOÇÃO DO CURSO DA JOALHARIA

5.1 PROMOÇÃO ATRAVÉS DA PIN
A promoção do curso através de atividades com a PIN, neste ano letivo tem um papel 

especial, uma vez que a PIN está a celebrar o seu 10º aniversário com vários eventos.

Responsável: Katja Tschimmel

1. Atividade: Participação de Katja Tschimmel como oradora no projeto “Criatividade 

- Reflexão, Partilha e Experimentação” - uma reflexão sobre o processo criativo na 

sua vertente teórica e prática. As coordenadoras deste programa são a Inês Sobreira 

e a Ana Andrade, membros da PIN. As palestras e os workshops acontecem entre 

Fevereiro e Junho 2015 na Escola Soares dos Reis.

5.2 PROMOÇÃO ATRAVÉS DE OUTRAS ENTIDADES
Responsáveis: José Carlos Marques, Rui Seixas

5.3 LABORATÓRIOS
No sentido da promoção do curso da joalharia, procura-se neste ano letivo incentivar 

a oferta de Laboratórios na área da Joalharia.

Disponível está um Lab sobre a Avaliação de Joias e a sua Restauração. A formadora 

será Carla Marília

Ferreira, Avaliadora Oficial pela INCM.

5.4 PARTICIPAÇÃO NA PORTOJOIA
Criação de um concurso de um projeto de Joalharia (tema a considerar)

Público-alvo: Ex-alunos

Apoio: Gabinete de Comunicação da escola

Setembro 2015

EXPONOR (http://www.portojoia.exponor.pt/)

Responsáveis: José Carlos Marques, Rui Seixas

5.5 PROMOÇÃO ATRAVÉS DO SUMMER LAB
Responsáveis: José Carlos Marques, Rui Seixas

ESAD, Novembro de 2014,

Equipa de Coordenação

Katja Tschimmel, Rui Seixas, José Carlos Marques
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Relatório de Atividades para  
o Curso de Artes Digitais e Multimédia

 [ ESAD 17. 11. 2014 ]
A. Conferências

[ MARÇO ]

1 . Sebas and Clim
Sebas & Clim are a deceptive duo; initially, their work may seem quite simple, but look 

a little closer and there are much broader and more complex ideas embedded in their 

animations.

With over seven years of collective experience across the industry, Sebastian Baptista 

and Climent Canal have teamed up to create both visually appealing and thought-

provoking work.

www.sebasandclim.com

[ JUNHO ]

2 . Lucas Zanotto
Lucas Zanotto vem de um passado na área do design gráfico e de produto e foi-se 

transferindo para a realização de filmes, focando-se cada vez mais na área do motion 

graphics. Viveu durante um período em Barcelona e depois mudou-se para Berlim, 

onde vive e trabalha actualmente.

Aposta na mistura de diferentes media para a criação de novas formas de animação. 

O seu trabalho foi premiado em vários festivais internacionais, tais como o Golden 

Design Lion, o Gold Promax International ou o Ottawa Animation Film Festival, entre 

outros.

http://www.lucaszanotto.com/

3. Mário Melo Costa - Capitão Falcão: Behind the scenes
Estudou escultura na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, onde se licenciou em 

1997, e na Accademia di Belle Arti di Venezia. Desenvolveu os seus estudos em 

cinematografia na Kodak Film Academy (Paris, 2003) e o Advanced Cinematography 

Course, com Rudolfo Denevi, na EICTV (Cuba, 2005). Frequentou vários workshops 

promovidos pela Arri, Sony e Kodak. Realizou e fotografou vários documentários 

em Cuba, França, Bélgica e Turquia. Desenvolveu animações para produções 

musicais e óperas contemporâneas, não só em Portugal, mas também para Orquestra 

Filarmónica de Luxemburgo, para a Vlaamse Opera e Opera Studio Vlaanderen na 

Bélgica. Em 2008 fundou a produtora Infilmes e associou-se à produtora Indivídeos, 

onde desempenha funções de Realizador e Diretor de Fotografia.
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[ ADM WEEK ]

4 . MezzoLab - Motion Graphics & After Effects
O estúdio MezzoLab é a casa de uma equipa entusiasta de designers, programadores, 

motion designers, videógrafos e criativos, que adoram emprestar os seus talentos a 

grandes marcas.

Os nosso estúdio está situado na romântica cidade de Braga em Portugal mas isso não 

nos impede de ter clientes em todo o Mundo.

http://www.mezzolab.com/

[ JULHO ]

5 . This is Pacifica
We mobilise and adjust ourselves according to the objectives and the budget of the 

project.

We stand for co-creation and no barriers during the process - marketeers, managers, 

creative and producers working together from the start.

We collaborate with required professionals who add value to the project and idea in 

order to contribute to better and reliable results.

It takes a few thinkers to have a good idea and those are best to develop it.

Pacifica is value for money because it has no unnecessary structural costs. Pacifica is 

about talented people.

Pacifica is an independent communication studio based in Porto, Portugal, 

established in 2007 by Pedro Serrão, Pedro Mesquita and Filipe Mesquita.

B. Visitas de estudo

[ NOVEMBRO ]

1 . Future Places Media Lab
Curated by Heitor Alvelos and Karen Gustafson, FUTUREPLACES 2013 is a meeting 

of people with one question in mind: if digital media can do so much for global 

communication, knowledge and creativity, how can it contribute to local cultural 

development? October 2008 marked the start of this challenge. After the success 

of prior editions, where we surveyed current successful projects from very diverse 

backgrounds and fields of knowledge, and rehearsed strategic approaches, we will 

dedicate FUTUREPLACES 2013 to the transition from a Festival to a Media Lab. 

FUTUREPLACES takes place in Porto, Portugal, where the challenges and potential 

of digital media to transform the social and cultural fabric are very evident. Join 

us for four days of exhibitions, films, performances, concerts, lectures, parties and 

workshops – and bring your ideas and your stories!



26

Plano de Atividades 2014 - 2015

2 . Visita aos estúdios da SIC Porto

[ ABRIL ]

3 . Museu m|i|mo - Museu da imagem em movimento
O m|i|mo - museu da imagem em movimento assume como missão a recolha, 

salvaguarda, conservação e inventariação de objectos e técnicas relacionadas com 

as imagens em movimento, dando condições para a pesquisa e estudo nessa área. 

Aqui se integra e desenvolve a estrutura e exposição de colecções, a organização de 

actividades e a publicação de documentos, potenciando a fruição dos recursos de uma 

forma lúdica e criativa, trabalhando com o público na construção de conhecimentos 

sobre cinema e fotografia.

O m|i|mo pretende ser um projecto cultural abrangente: um museu que é mais que um 

espaço que se destina à conservação de elementos de uma memória do passado.

Uma Oficina onde se desenvolvem novas soluções e experimentam novos caminhos, 

com recursos aos meios historicamente desenvolvidos pela sociedade e (re)criando 

outros.

Procuramos que o m|i|mo seja um lugar de encontro entre o passado e o futuro, um 

fórum de discussão e uma plataforma para a produção de cultura e experimentação, 

aberta à comunidade.

4 . Visita ao Centro Português de Fotografia.
A imagem como elemento narrativo: desenvolvimento de uma história a partir de 

uma fotografia

5 . Cinanima, Festival de Animação
Ciclo de Curtas Metragens de Animação: Introdução à Curta-metragem de animação.

6 . Visita às Curtas Metragens de Vila do Conde
Introdução à Curta-metragem de ficção e ao panorama nacional de produção.

7 . Visita ao estúdio de animação Bando à Parte
Introdução ao processo de produção de história - o storyboard.

8 . Visita ao estúdio de Filmes Na Mente
Introdução à narrativa publicitária
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C. Workshops

[ NOVEMBRO ]

1 . Games to the people - Future Places 2013
The goal of this workshop is to initiate the participants in 3D and game development 

using Blender — a free and open source software for 3D computer graphics. Its embed 

game engine easily allows users to prototype video games and other interactive 3D 

digital environments, due to an accessible visual programming interface.

In the first part of the workshop, the participants will be instructed to recreate a 

classic video game, and in the second they will create an alternative and functional 

version of the game, applying the newly acquired skills and by further exploring the 

software.

2. Action figures stop motion - Future Places
In this workshop we will make collaborative stop-motion animations with a modular 

construction kit provided on site. With this kit – composed out of laser cut figures 

and CNC printed tracks that can be easily mounted – we will bring “action figures” 

to the streets of Porto, exploring their interaction with the locals and with their 

different surroundings.

The modular figures have their origin in the DITs’ website and allow the participants 

to “mix and match” their own characters and settings. The short animations will be 

combined into different films (mix and match shorts) which will be screened at the 

final presentation and also made available online.

3 . Motion graphics e character animation com After Effects - MezzoLab
[ ADM WEEK ]

Personagens são uma forma de nos revermos. Dar a forma certa à mensagem que 

queremos passar torná-la interessante para quem a recebe. Muitas vezes a criação 

de personagens torna esta passagem de informação mais fácil e agradável. É natural 

nós identificarmos as personagens ou identificarmos as situações com algo que já nos 

aconteceu. As possibilidades são infinitas.

No Motion Design podemos criar ambientes tão complexos quanto sejam necessários 

para contar a estória. Queres que no teu vídeo haja um Godzilla a lutar com um Alien 

Radioactivo enquanto destroem uma cidade? Não precisas de ter um orçamento de 

triliões - basta fazê-lo em animação!
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D. Projectos colaborativos / Concursos

1 . Academia de Dança de Matosinhos – Bailado Final de ano
No ambito do protocolo assinado entre a ESAD e a ADM, os alunos do Curso de Artes 

Digitais e Multimédia vão ser responsáveis pela animação e projeção da cenografia, 

Light Design e Sound Design do espetáculo de final do ano da Academía, que conta 

com a participação de cerca de 120 bailarinos de diferentes classes.

A Academia de Dança de Matosinhos apresenta-se como um espaço de formação 

pluridisciplinar no domínio das artes performativas organizando-se num programa 

que compreende diferentes faixas etárias e diferentes modalidades que privilegiam a 

experimentação e prática artística.

A Academia de Dança de Matosinhos promove um programa de formação 

profissionalizante em Ballet Clássico, utilizando o método russo Vaganova, 

integrando as disciplinas de Repertório, Dança de Carácter, Formação específica 

para Rapazes e Pas-de-Deux. A Academia desenvolve também trabalho de coaching, 

preparando alunos para concursos internacionais e audições para Companhias de 

dança. No que diz respeito à formação livre a Academia apresenta as disciplinas de 

Dança Criativa, Dança Contemporânea, Dança Jazz, Sevilhanas & Flamenco, Dança 

Oriental, Barra no Solo e Pilates que poderão funcionar também como disciplinas 

opcionais no curso profissionalizante de Ballet Clássico. A Academia realiza parcerias 

com diversas instituições sociais e públicas, estando sempre aberta e disponível para 

novos compromissos no domínio das artes performativas, promovendo regularmente 

workshops nos mais diversos estilos da dança.

Como complemento, a Academia conta também com um gabinete de medicina da 

dança, providenciando acompanhamento em nutrição, acupuntura e fisioterapia.

E. Actividades curriculares

[ SEMANA ABERTA ]
Apresentação de diversos projetos interativos desenvolvidos no âmbito de uma 

atividade interdisciplinar, que envolve todas as UCs dos 2º e 3º anos, para que os 

alunos possam compreender a interligação e o contributo das diversas UCs, no 

desenvolvimento de projetos multimédia. Durante 2 semanas os alunos estarão a 

desenvolver os projetos propostos pelos alunos e eleitos pelos docentes, em todas as 

UCs do curso, podendo inclusivamente haver a cooperação entre alunos do 2º e 3ºs 

anos num mesmo projeto.

Esta iniciativa funciona como um grande workshop intensivo de 2 semanas, 

transversal a todas as UCs.
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[ ADM WEEK ]
Apresentação de novos projetos multimédia, desenvolvidos de forma semelhante 

aos da semana da ESAD. Organização de vários workshops para os alunos dos 3 anos 

do 1º ciclo. (Apresentados no ponto C ). Os workshops para as turmas de 1º ano serão 

lecionados pelos docentes de 2º e 3º anos do curso de ADM. Ciclo de conferências com 

a participação dos convidados que irão lecionar os workshops.

[ DIGITAL BOX ]
Reedição do evento Digital Box como projeto final de 2º ano, e como exposição dos 

trabalhos executados pelos alunos do curso de ADM no decorrer do ano letivo.
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Relatório de Atividades para o Curso  
de Design de Comunicação

O Curso de Design de Comunicação promove ao nível das suas atividades letivas 

e tendo em atenção a adequação das FUC ś das diferentes Uc´ s que o compõem, a 

execução de projetos para os diversos contextos sócio económicos, de modo a que 

os alunos desenvolvam uma consciência crítica, cívica e ética face às questões do 

meio ambiente, da inclusividade e da sustentabilidade numa procura continuada de 

melhoria da qualidade de vida do Homem e das sociedades. De igual modo, dentro 

da estrutura e objetivos do curso, promove-se a autonomia conceptual, formal e 

instrumental, tendo em conta que a atividade experimental tem o propósito de 

enriquecer a componente criativa, a dimensão individual e a responsabilidade ética, 

social e cultural do designer. Sempre que possível estimula-se a aproximação do 

aluno à realidade profissional com o objetivo de enriquecer a componente criativa 

direcionada para a resolução de problemas concretos e o reforço dos valores 

identitários da sua personalidade e individualidade.

Entendemos que num mundo cada vez mais visual, os textos, as palavras e as letras 

transformam-se em imagens carregadas de sentido e de novos significados fazendo 

com que comunicar requeira mais do que desenvolver a capacidade de descodificar a 

linguagem das palavras ou das imagens, envolve sobretudo a escolha, a manipulação 

e a integração da diversidade de medias para expressar de forma criativa e persuasiva 

mensagens fortes. Daí que a formação no Curso de Design de Comunicação se 

perspetive segundo uma matriz onde se valoriza; o raciocínio crítico e o pensamento 

sistémico/ organizado; a experimentação e a resolução dinâmica de problemas 

pela identificação, formulação e resolução metodológica destes; a criatividade e a 

curiosidade intelectual na procura de soluções inovadoras; o desenvolvimento de 

competências interpessoais e de colaboração de modo a promover o intercâmbio 

de ideias e a partilha de ideais; a consciencialização da responsabilidade social do 

designer na sua capacidade de agir como produto e produtor do meio.

Nesse sentido, propomos para o ano 2014_15 organizar, orientar e/ou desenvolver com 

os estudantes uma série de ações que de seguida enunciamos como fazendo parte do 

Plano de Atividades: 

PARCERIAS INSTITUCIONAIS

TIPOLOGIA Parceria Institucional

ENTIDADE Ravensbourne de Londres/ Esad

PROJETO Visita em Mobilidade de professores e estudantes

SINOPSE Maaike van Neck, coordenador do curso de Design Gráfico da Universidade 

Ravensbourne de Londres, acompanhado de um grupo de 50 estudantes, visita 

Portugal em fevereiro e escolheu a ESAD - Curso Design de Comunicação para trocar 

experiências e participar nas ações letivas a decorrer nessa semana.
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LINK http://www.ravensbourne.ac.uk/

DOCENTE Maaike van Neck

COORDENAÇÃO Margarida Azevedo

COLABORAÇÃO Antonino Jorge

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação

DATA semana de 9 a 12 fevereiro

PARCERIAS INTERDISCIPLINARES

TIPOLOGIA Projeto interdisciplinar Design Comunicação + Design Interiores 

PROJETO Identidade Visual + Flagship

SINOPSE Um projecto letivo interdisciplinar com as turmas de Projecto II 

Comunicação e de Projecto II Interiores de 3º ano, que pretende desenvolver projectos 

de Identidade Visual partindo de cinco marcas existentes como a Comme des 

Garçons, I Love Ugly, Shinola, United Colors of Benetton e & Other Stories.

Neste projeto, pretende-se simular, uma atitude de design multidisciplinar em que 

os estudantes desenvolvem um projeto individual de identidade visual partilhando 

e discutindo a proposta com os estudantes das turmas do curso de Interiores que 

paralelamente desenvolvem um projecto para uma flagshop e para uma loja de 

aeroporto. Assim, dos grupos de trabalho resultarão apresentações finais conjuntas, o 

trabalho em conjunto permite aos estudantes, quer de Design Comunicação, quer de 

Interiores, compreender melhor a necessidade de constituir equipas de trabalho para 

solucionarem problemas e aprender a lidar com o trabalho em equipa.

UC´S Projeto II comunicação + Projeto II interiores

ORIENTAÇÃO/ COLABORAÇÃO profs João Tiago e Desirée Pedro + Susana 

Fernando e Maria Milano

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação / Curso Interiores

VISUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO_ EVENTO WEEKCOM 2015
CONFERÊNCIAS + EXPOSIÇÕES + WORKSHOPS

A Visualização da Informação é o tema escolhido este ano pelo Curso de Design de 

Comunicação, o qual pretende organizar um evento em torno desta temática e dotar 

a escola/ curso como um ponto de referência e de estudo neste domínio do Design de 

Comunicação. 

Nesse sentido, nomes de referência como Nicholas Felton, Manuel Lima são convidados a 

pronunciarem-se sobre estas temáticas expondo os seus pontos de vista. De igual modo, 

as exposições dos seus projetos contextualizam estes ideais e permite uma compreensão 

crítica dos diferentes métodos de visualização, através de uma série de disciplinas tão 

diversas, como a Biologia, as Redes Sociais ou a World Wide Web.
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Realizado no âmbito da Licenciatura em Design de Comunicação da ESAD, este 

evento composto por conferências, workshops e exposições visa ilustrar as actuais 

tendências e métodos de representação da informação.

TIPOLOGIA Conferência + Workshop + Exposição

TEMA Visualização da Informação

CONVIDADO Nicholas Felton 

BIOGRAFIA Nicholas Felton spends much of his time thinking about data, charts 

and our daily routines. He is the author of many Personal Annual Reports that weave 

numerous measurements into a tapestry of graphs, maps and statistics reflecting the 

year’s activities. He was one of the lead designers of Facebook’s timeline and the co-

founder of Daytum.com. His most recent product is Reporter, an iPhone app designed 

to record and visualize subtle aspects of our lives. His work is a part of the permanent 

collection at MoMA. He has also been profiled by the Wall Street Journal, Wired and 

Good Magazine and recognized as one of the 50 most influential designers in America 

by Fast Company.

LINK http://feltron.com/

http://www.http://theofficeof.feltron.com/

http://daytum.com/

COORDENAÇÃO Margarida Azevedo

ORGANIZAÇÃO Comissão Curso Design Comunicação 

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação

DATA + HORÁRIO Abril

LOCAL Esad, Matosinhos

TIPOLOGIA Conferência + workshop + exposição

TEMA Visualização da Informação

CONVIDADO Manuel Lima 

BIOGRAFIA Manuel Lima is a leading voice on information visualization and has 

spoken in numerous conferences, schools and festivals around the world, including 

TED, Lift, OFFF, Eyeo, Ars Electronica, IxDA Interaction, Harvard, MIT, Royal College 

of Art, NYU Tisch School of the Arts, ENSAD Paris, University of Amsterdam, 

MediaLab Prado Madrid. He has also been featured in various magazines and 

newspapers, such as Wired, New York Times, Science, Nature, BusinessWeek, Creative 

Review, Fast Company, Forbes, Eye, Grafik, SEED, Étapes, and El País. 

His first book Visual Complexity: Mapping patterns of information has been 

translated into French, Chinese, and Japanese. His latest The Book of Trees: 

Visualizing Branches of Knowledge, published in April 2014 by Princeton 

Architectural Press, covers over 800 years of human culture through the lens 

of the tree figure, from its entrenched roots in religious medieval exegesis to its 

contemporary, secular digital themes.

With over 10 years of experience designing digital products, Manuel has worked for 
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Microsoft, Nokia,  R/GA, and Kontrapunkt. He holds a BFA in Industrial Design and 

a MFA in Design & Technology from Parsons School of Design, New York. During the 

course of the MFA program, Manuel worked for Siemens Corporate Research Center, 

the American Museum of Moving Image and Parsons Institute for Information 

Mapping in research projects for the National Geo-Spatial Intelligence Agency. 

LINK http://www.mslima.com/myhome.cfm

COMISSÁRIO João Lemos

COORDENAÇÃO Margarida Azevedo

ORGANIZAÇÃO Comissão Curso Design Comunicação 

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação

DATA + HORÁRIO abril

LOCAL Esad, Matosinhos

EXPOSIÇÕES
Entendendo que a dinâmica projetual é fortalecida sempre que há oportunidade de 

contactar com projetos desenvolvidos em âmbitos muito específicos, e em territórios 

de abordagem académica como a ilustração, o editorial, o cartaz ou a tipografia, 

propomos trazer à ESAD e organizar as exposições com carácter extra curricular:

TIPOLOGIA Exposição ilustração Realidade Aumentada

TITULO Pensar con las manos. Pep Carrió & Isidro Ferrer.

CONVIDADO Pep Carrió & Isidro Ferrer

SINOPSE Pensar con las manos. Pep Carrió & Isidro Ferrer. É uma exposição 

itinerante do Museu ABC- centro de Art, Debujo e Illustracion, Madrid. Uma 

exposição interativa com Realidade Aumentada, animação 3F, 2F e outros conteúdos 

multimédia.

COMISSÁRIO E ORGANIZAÇÃO João Lemos

COORDENAÇÃO Margarida Azevedo

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação

DATA + HORÁRIO maio 2015

LOCAL Esad

TIPOLOGIA Exposição

TITULO Non-Format - Da Irreverência ao Mercado

CONVIDADOS/ ORADORES Non-Format

SINOPSE Conciliar a perspectiva de mercado internacional com estúdios emergentes 

no panorama do Design de Comunicação à escala global.

BIOGRAFIA Kjell Ekhorn and Jon Forss, better known as Non-Format. 

Our two studios are located on each side of the Atlantic ocean; one in the Twin Cities, 

USA and one in Oslo, Norway.—With our firm belief in the importance of bespoke 

design solutions, we’ve been working with our clients to communicate their messages, 
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define their identities and build their brands since the turn of the millennium. 

Sometimes we work with multi-national brands on campaigns or major product 

launches. Sometimes we work with publishers or retailers, creating editorial design 

for magazines, books or publications of all kinds. Sometimes we work with record 

labels to establish an identity for a new band, and perhaps even a good old-fashioned 

album sleeve with promo material. And sometimes we work with art directors at 

advertising agencies, helping them with their campaigns, perhaps by creating a 

photographic or illustrative image, or maybe some custom made typography, all 

within the tightest of deadlines.

LINK http://non-format.com

RESPONSÁVEL João Castro

UC Curso Design Comunicação / Curso Artes Digitais e Multimédia _ Licenciatura 

ATIVIDADES Curso Design Comunicação_ Licenciatura

DATA + HORÁRIO a determinar

LOCAL Átrio

WORKSHOPS
Entendidos como dinamizadores dos progressos académicos dos estudantes, os 

workshops são fomentados no espaço letivo e abertos à participação da comunidade. 

De acordo, com as especificidades abordadas, procura-se estimular a autonomia 

conceptual, formal e instrumental, tendo em conta que a actividade experimental tem 

o propósito de enriquecer a componente criativa e a dimensão individual.

TIPOLOGIA Workshop

TITULO Portugal: Eixo 0.

CONVIDADOS/ ORADORES And Atelier, Mother Volcano, Braulio Amado e Lorde 

Mantraste.

SINOPSE Ciclo de Workshops que pretende tornar transparentes as metodologias de 

projecto de estúdios e autores portugueses emergentes onde se evidencia o carácter 

experimental, local e estratégico como meio de identidade e ponte entre a autoria e o 

mercado global.

BIOGRAFIA: And Atelier: “And atelier is a small, independent design studio founded 

in 2010 by João Araújo and Rita Huet and currently based in Porto, Portugal. Our 

work always tries to accomplish a strong conceptual approach, through very clean 

solutions and with a strong typographic component and respect for letterforms and 

reading rhythms.”

Lorde Mantraste: “É um adepto do misticismo popular e da natureza. Licenciado em 

Design Gráfico pela ESAD.cr e com alguns conhecimentos agrícolas, vive actualmente 

escondido a fazer design gráfico e ilustração.”

Mother Volcano: “We work as one to re-imagine illustration and explore the new 

possibilities of today — this is the common vision that brought our team together.
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The future needs new thinking and a new approach: open creative dialogue, and 

illustrators who are able to work seamlessly on the same project. (…) We are versatile 

you have your team, your projects and possibly your clients too. Think of us as a 

plugin: we will fit in smoothly with you. We can do this because we are not just 

illustrators: we are agile visual thinkers with an extended digital skillset and a native 

understanding of the interactive and web environments.”

Bráulio Amado: “Currently working at Bloomberg BusinessWeek. I freelanced as 

a Designer at McCann Erickson (2013), Red Antler (2013) and Landor (2012); I was a 

Designer at Pentagram New York (2010-’12); Designer at MSTF Partners (Portugal, 

2009-’10) and Myspace Portugal (2008-’09). I was also the Creative Director of the 

magazine A21 (Portugal, 2008-2010) I have worked with: Penguin, Adweek, Twitter, 

Stanford Magazine, Microsoft,Jornal I, Parq, Computer Arts, Linda Martini, PAUS, 

Lucia Moniz, Brooklyn Industries, Atlantic magazine”

LINK: http://and-atelier.com

http://sebentadodiabo.tumblr.com

http://www.mothervolcano.com

http://www.braulioamado.net/

RESPONSÁVEL João Castro

PARTICIPANTES Alunos do Curso de Design de Comunicação

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação

DATA + HORÁRIO a determinar

TIPOLOGIA Workshop de Tipografia

SINOPSE Conhecer e experimentar a técnica de composição e impressão com tipos

RESPONSÁVEIS Susana Fernando 

UC Produção Gráfica

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação

DATA + HORÁRIO Janeiro 2015

DURAÇÃO 2 hrs 1 aula 

LOCAL oficina de artes gráficas da Escola Artística de Soares dos Reis

TIPOLOGIA Workshop Serigrafia CMYK

TÍTULO Quadricromia em serigrafia

SINOPSE Seleccionar, preparar e imprimir uma imagem em quadricromia

RESPONSÁVEIS Susana Fernando 

UC Produção Gráfica

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação 

DATA + HORÁRIO Janeiro 2015

DURAÇÃO 2h em sala de aula + 4h em oficina

LOCAL oficina serigrafia esad
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CONCURSOS
Integrados no percurso académico, a participação em concursos reveste-se de 

particular interesse para as dinâmicas em sala de aula, aproximando os exercícios 

académicos à realidade competitiva praticada nas demais escolas nacionais e 

internacionais.

TIPOLOGIA Concurso Iberoamericano

ENTIDADE Encontro BID Madrid

PROMOTOR DIMAD, Encuentro de la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID)

SINOPSE El Encuentro BID 2014 de Centros de Enseñanza de Diseño es una 

plataforma de encuentro, debate y coordinación de la comunidad Iberoamericana 

de Centros de Enseñanza del Diseño, convocado por DIMAD dentro de la Zona 

de Encuentro de la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID).El Encuentro BID 2014 

plantea reuniones de trabajo y debates que presenten, cuestionen y analicen modelos 

de gestión y experiencias de procesos formativos de los Centros formativos así 

como la participación de los alumnos en proyectos de investigación e innovación 

posibilitando nuevos y distintos niveles de competencia profesional conectados con el 

sistema productivo de sus respectivos países. 

PROJETO imagem da liberdade

PROJETO/ DESIGN prof. João Faria

LINK http://bid-dimad.org/encuentro/

ORGANIZAÇÃO Antonino Jorge

COORDENAÇÃO Coordenadores dos cursos / seleção projetos 

SELEÇÃO PROJETO DESIGN COMUNICAÇÃO Margarida Azevedo

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação

DATA outubro/ novembro 2014

TIPOLOGIA Concurso Design GALP- 2ª edição

SINOPSE Concurso de Ideias Design Galp - 2ª edição, dirigido a estudantes de design 

e gabinetes de design para o desenvolvimento de uma nova imagem das garrafas de 

gás e concepção de soluções gráficas tridimensionais contemporâneas, adequados aos 

espaços públicos e domésticos que reforçam a presença da marca pelo caracter cénico 

das suas peças.

COORDENAÇÃO Margarida Azevedo

ORIENTAÇÃO DO PROJETO Margarida Azevedo + João Lemos

UC Grafismos e Merchandising, T1 e T2

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação

DATA janeiro 2015
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VISITAS DE ESTUDO

Sob o lema “Profissão: Designer Gráfico” realizar-se-ão visitas de estudo a ateliers e 

a departamentos de design gráfico promovidas pelos docentes e a realizar em horas 

de trabalho autónomo para os estudantes terem uma noção do trabalho de design 

de comunicação nas suas mais diversas vertentes. Em sala de aula serão preparadas 

as visitas com grupos de alunos e, após as visitas, será partilhada e discutida com a 

turma a informação recolhida.

Esta atividade proporciona aos alunos o conhecimento da realidade projetual 

realizada em atelier, as etapas e intervenientes envolvidos ao longo da concepção 

dos demais objetos gráficos, assim como o contacto com metodologias de trabalho 

adequadas ao quotidiano da atividade.

TIPOLOGIA Visita Estudo

ATELIER/ ESTÚDIO DESIGN a Transformadora, Agência Design

SINOPSE Proporcionar aos alunos o contacto com a realidade projetual realizada em 

ambiente de agência, as etapas e intervenientes envolvidos do desenvolvimento de 

uma ideia.

LINK http://www.atransformadora.pt

ORIENTAÇÃO Pedro Serapicos, Susana Fernando, João Tiago, Margarida Azevedo

UC Projeto II

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação

DATA + HORÁRIO Janeiro 2015

LOCAL Porto 

TIPOLOGIA Visita de estudo

ATELIER/ ESTÚDIO DESIGN This is Pacífica

SINOPSE Visitar e dar a conhecer um estúdio com uma abordagem criativa no modo 

de resolver problemas, sem barreiras, fórmulas ou ferramentas específicas. Exploram 

o Branding, Design Gráfico, Interactive Design, Web Design, Embalagem, Sinaletica, 

Ambientes, Editorial, Motion Graphics, Mobile Design, Publicidade, Eventos e 

Marketing de Relacionamento. 

LINK http://www.thisispacifica.com/

ORGANIZAÇÃO Pedro Serapicos

UC Projeto II

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação

DATA + HORÁRIO Fevereiro 2015

LOCAL Matosinhos

TIPOLOGIA Visita de estudo

ATELIER/ ESTÚDIO DESIGN R2

SINOPSE Visitar e dar a conhecer um estúdio com uma abordagem criativa no modo 

de resolver problemas, sem barreiras, fórmulas ou ferramentas específicas. Exploram 
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o Branding, Design Gráfico, Interactive Design, Web Design, Embalagem, Sinaletica, 

Ambientes, Editorial, Motion Graphics, Mobile Design, Publicidade, Eventos e 

Marketing de Relacionamento. 

LINK http://www.r2.com/

ORIENTAÇÃO Lizá Ramalho e Artur Rebelo

ORGANIZAÇÃO João Tiago

UC Projeto II

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação

DATA + HORÁRIO Fevereiro 2015

LOCAL Matosinhos

TIPOLOGIA Visita de estudo

ATELIER/ ESTÚDIO DESIGN/ EMPRESA Departamento Gráfico do IKEA em 

Matosinhos

SINOPSE Visita de estudo para os estudantes terem uma noção do trabalho de design 

de comunicação nas suas diversas vertentes.

LINK http://www.ikea.com/

ORGANIZAÇÃO João Tiago + Margarida Azevedo + João Lemos

UC Projeto II + Embalagem

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação 

DATA + HORÁRIO Março 2015

LOCAL Matosinhos 

TIPOLOGIA Visita de estudo

TÍTULO Departamento de Comunicação Serralves e Casa da Música

SINOPSE Visitas de estudo aos departamentos de comunicação para os estudantes 

terem uma noção do trabalho de design de comunicação na vertente de Evento 

Cultural.

LINK http://www.casamusica.com/ 

http://www.inserralves.pt/

ORGANIZAÇÃO João Tiago 

UC Projeto II 

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação

DATA + HORÁRIO Março 2015

LOCAL Porto

VISITAS ESTUDO PRODUÇÃO GRÁFICA 

In situ, são visitas de estudo a empresas da indústria gráfica realizadas no ambito da 

Uc Produção Gráfica às empresas: Lidergraf, Vox, Imprensa Portuguesa ou Invicta, 

Tommasino ou Sign, Aéme e Nobrinde. 

TIPOLOGIA Visita de estudo 

TÍTULO Vox, impressão e acabamento 

RESPONSÁVEL EMPRESA Paulo Gonçalves 
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SINOPSE Visita de estudo realizada às instalações da Vox — Organização Industrial 

Gráfica S.A. com o objetivo de conhecer a produção da industria de rotulagem, o offset 

digital e diversas técnicas de acabamento ao papel. 

LINK http://www.vox.co.pt 

ORIENTAÇÃO Paulo Gonçalves 

ORGANIZAÇÃO Susana Fernando 

UC Produção Gráfica 

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação 

DATA + HORÁRIO Fevereiro 2015 

LOCAL Rua dos Terços 353, Canelas, Vila Nova de Gaia 

TIPOLOGIA Visita de estudo 

TÍTULO Pequenas tiragens 

RESPONSÁVEL EMPRESA Alfredo Costa 

SINOPSE Visita de estudo realizada às instalações da Busílis da Comunicação com o 

objetivo de conhecer tecnologias, equipamentos e possibilidades de produção gráfica 

(impressão e acabamento) de pequenas tiragens. 

LINK http://www.busilis.pt 

ORIENTAÇÃO Alfredo Costa 

ORGANIZAÇÃO Susana Fernando 

UC Produção Gráfica 

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação 

DATA + HORÁRIO Março 2015 

LOCAL Rua Ferreira Borges 92, Porto, Portugal 

TIPOLOGIA Visita de estudo Imprensa Portuguesa 

TÍTULO Encadernação 

RESPONSÁVEL EMPRESA Domingos Silva 

SINOPSE Visita de estudo realizada às instalações da Imprensa Portuguesa (oficina 

gráfica e museu) com o objetivo de conhecer os processos e técnicas de encadernação. 

Do miolo à capa e destes aos cadernos e papel. 

LINK http://www.imprensaportuguesa.pt 

ORIENTAÇÃO Domingos Silva 

ORGANIZAÇÃO Pedro Serapicos / Susana Fernando 

UC Produção Gráfica 

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação 

DATA + HORÁRIO Abril 2015 

LOCAL Rua Formosa 108, Porto 

TIPOLOGIA Visita de estudo Tommasino / Sign 

TÍTULO Impressão de grandes formatos 

RESPONSÁVEL EMPRESA .. 



41

Escola Superior de Artes e Design, Matosinhos

SINOPSE Visita de estudo realizada às instalações das oficinas Tommasino e Sign 

perspectivando o conhecimento de equipamentos, técnicas e procedimentos técnicos 

envolvidos na impressão digital de grandes formatos, dispositivos de sinalização e 

decoração exterior. 

LINK http://www.tommasino-design.pt 

ORGANIZAÇÃO Susana Fernando 

UC Produção Gráfica

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação 

DATA + HORÁRIO Maio 2015 

LOCAL Rua Cesário Verde 97, Nogueira da Maia, Portugal 

AULA ABERTA E SEMINÁRIOS 
Complementando o regular funcionamento das aulas, promove-se junto dos 

estudantes aulas abertas e seminários para demonstração e aprofundamento de 

temas de carácter académico. 

TIPOLOGIA Aula Aberta de Demonstração de Caligrafia 

TITULO Caligraphy Practice 

CONVIDADOS /ORADORES João Brandão 

SINOPSE Demonstração de aplicativo de pratica caligrafica desenvolvido como 

software de aprendizagem e desenvolvimento individual de caligrafia. Um sistema 

de rastreamento avançado de pincel caligráfico que permite obter de forma natural e 

instintiva a liberdade e a eficiência de um pincel plano real ou de uma caneta de ponta 

plana. Esta App funciona como uma extensão da mão sem a necessidade de definir 

previamente parâmetros como no software tradicional de caligrafia. 

BIOGRAFIA Professor assistente convidado da Faculdade de Arquitectura da 

Universidade de Lisboa. 

LINKS http://www.calligraphypractice.com/ 

ORGANIZAÇÃO Joana Correia 

UCS Estudos Tipografia 

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação 

DATA + HORÁRIO Dezembro 2014 

LOCAL Auditório ESAD + sala aula 

TIPOLOGIA Seminário 

TÍTULO O Impacto Ambiental da Produção Gráfica 

ORIENTAÇÃO Especialista da Lidergraf 

ORGANIZAÇÃO Susana Fernando 

UC Produção Gráfica 

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação 
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DATA + HORÁRIO janeiro 2015 

DURAÇÃO 2h / 1 aula 

LOCAL esad 

TIPOLOGIA Seminário 

TÍTULO Matéria prima: papel 

ORIENTAÇÃO Especialista da Inapa 

ORGANIZAÇÃO Susana Fernando 

UC Produção Gráfica 

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação 

DATA + HORÁRIO Fevereiro 2015 

DURAÇÃO 2h / 1 aula 

LOCAL esad 

TIPOLOGIA Seminário 

TÍTULO Consultoria em produção gráfica 

ORIENTAÇÃO Fernando Cruz , Forward 

ORGANIZAÇÃO Susana Fernando 

UC Produção Gráfica 

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação 

DATA + HORÁRIO Abril 2015 

DURAÇÃO 2h / 1 aula 

LOCAL esad

SEMANA ESAD 

EVENTOS SEMANA ESAD/ OPEN WEEK_ 8ª EDIÇÃO 10 A 14 MARÇO 2015 
A organização da Semana da ESAD na sua 8ª edição, encontra-se em fase de 

preparação, e terá certamente previsto, tal como em edições anteriores, um conjunto 

de ações tais como Conferências, Workshops, Exposições, Aulas Abertas. No entanto, 

nesta altura ficam apenas indicadas algumas das atividades que no momento de 

execução deste plano se encontram delineadas e farão parte de um vasto programa. 

A semana da ESAD decorrerá de 10 a 14 março 2015 e é organizada pelo Gabinete de 

Comunicação da ESAD. 

TIPOLOGIA Conferência e Workshop 

TITULO Creating your own lettering 

CONVIDADOS /ORADORES Martina Flor 

SINOPSE “My workshops are tailored for beginners as well as for those with previous 

experience who want to improve their techniques to draw letters” 
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BIOGRAFIA Martina Flor combines her talents as both a designer and an illustrator 

in the drawing of letters. She grew up in Buenos Aires and studied in Spain and the 

Netherlands. Based now in Berlin, she works with a focus on type, lettering and 

illustration for clients all over the world. She is also the founder of Letter Collections, 

co-founder of the project Lettering vs Calligraphy and the creator of the series of 

workshops Good Type. Her work has been featured in many publications and she 

teaches and lectures extensively. 

LINKS http://martinaflor.com/ 

ORGANIZAÇÃO Joana Correia 

UCS Estudos de Tipografia 

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação 

WORKSHOP DATA + HORÁRIO Semana da ESAD 2015 

CONFERÊNCIA LOCAL Auditório ESAD 

TIPOLOGIA Conferência 

TITULO Garra e autoria: do particular ao global 

CONVIDADOS/ ORADORES: Alex Trochut, Marta Cerdá Alimbau e Two Points 

SINOPSE Tirando partido da semelhança entre o meio criativo de Barcelona e do 

Porto, exemploscomo os autores Alex Trochut e Marta Cerdá evidenciam o poder dos 

projetos auto-promovidos e da marca autoral no meio do Design de Comunicação para 

o trabalho comercial à escala global. 

BIOGRAFIA Alex Trochut was born in 1981 in Barcelona. Studied Graphic Design 

at Elisava and started working as freelance and illustrator in 2007. Alex TRochut’s 

illustrations, designs and typography take the modern notion of minimalism and 

flip it on it’s side. Trochut’s work philosophy is “More is more”. It is rich with elegant, 

brilliantly detailed executions that simultaneously convey indulgence and careful, 

restrained control. Trochut is driven by a desire to constantly evolve which can be 

seen in his eidetic body of work. Trochut lives between Barcelona and Brooklin. 

BIOGRAFIA Marta Cerdá at the end of 2008, after working in agencies and studios 

between Barcelona, Düsseldorf and Munich, I won the ADC Young Guns and decided 

to found my own studio. Since then I’ve worked on global projects which call for 

Art Direction, Design, Illustration and Custom Typography for Arts, Culture and 

Advertising Clients. You will currently find me between Los Angeles and Barcelona. 

BIOGRAFIA TwoPoints.Net was founded in 2007 with the aim to do exceptional 

design work. Work that is tailored to the client’s needs, work that excites the client’s 

customers, work that hasn’t been done before, work that does more than work. The 

market immediately responded to such an offer. In only a few years TwoPoints.Net 

have been able to compile a set of very diverse, high quality projects. 

TwoPoints.Net is a small company that thinks big. Not just in terms of international 
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clientele, but with their network as well. This network includes musicians, 

photographers, software developers and writers, among many others. 

The core of TwoPoints.Net’s network is directed by Lupi Asensio and Martin Lorenz, 

two graphic designers with German, Dutch and Spanish education and experience. 

LINKS: http://www.alextrochut.com 

http://martacerda.com 

http://www.twopoints.net 

RESPONSÁVEL João Castro 

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação

DATA + HORÁRIO Semana da ESAD 2015 

LOCAL Auditório 

TIPOLOGIA Workshop 

TITULO Inibidas Ideias Feitas 

SINOPSE Integrar o meio e compreender que o contexto e articulação de uma 

solução a um dado projecto é tão relevante quantas as respostas formais à estratégia 

determinada. Assim, se por vezes se encontram momentos em que o intelecto dita o 

projecto, é necessário contrapor o cérebro com a expressão artística - a emoção - o 

nervo e a emotividade e a experimentação. 

RESPONSÁVEL João Castro 

PARTICIPANTES Alunos Design Comunicação e Artes Digitais e Multimédia 

ATIVIDADES Curso Design Comunicação + Curso Artes Digitais e Multimédia 

TIPOLOGIA Exposições 

TITULO D-COM 

SINOPSE Exposição de projetos desenvolvidos pelos estudantes nas diferentes Uc ś 

que integram o plano curricular 

ORGANIZAÇÃO Comissão Curso Design de Comunicação 

PARTICIPANTES Alunos Design Comunicação 

UC Curso Design Comunicação _ Licenciatura 

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação 

DATA Semana da Esad 2015 

OUTROS EVENTOS 
Entendidos como de especial interesse para o Curso de Design de Comunicação mas 

também para a comunidade em geral e com carácter extra-letivo, estes eventos serão 

organizados em locais específicos como o Espaço Quadra ou a Fábrica Santo Tyrso. 

TIPOLOGIA Conferência + Exposição Posters 

CONVIDADO Marian Nowiski 

BIOGRAFIA Marian Nowiski painter, designer, author of posters, professor at the 

Academy of Fine Arts in Warsaw, professor and dean of the Visual Art and Design 
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Faculty at the Polish-Japanese Institute of Information Technology in Warsaw. 

Twice awarded a scholarship by the Italian Government. Member of the jury of 

national and international competitions, commissioner of exhibitions and workshops 

of painters. Creator of the Theatre of One Sign (TJZ). Author of many albums, books 

and multimedia publications, as well as art projects for the UN and the EU, designer 

of over 200 posters. 

He was awarded prizes at International Poster Competitions in Strasbourg (France), 

Budapest (Hungary), London (UK), International Poster Biennial, Warsaw (Poland), 

Polish Poster Biennial, Katowice (Poland), International Salon of Artistic Poster 

PALMARES, Paris (France). 

Numerous exhibitions of Marian Nowinski’s works, only in the years 2000 - 2010 

include individual exhibitions in Poland, Romania, France, Sweden, Slovakia, 

Italy,Portugal, Germany and China, and participation in group exhibitions in 

Belgium, Denmark, Finland, France, Spain, Israel, Canada, Italy, Columbia, Germany, 

USA, Hungary and Japan. 

His works can be found in Poland in the National Museum and the Poster Museum, in 

the museums in Spain, Cuba, France, Taiwan, Germany, Israel, Finland and Japan as 

well as in many private collections in Poland and other countries. 

Marian Nowiski lives and works in Warsaw (Poland) 

LINK http://www.pigasus-gallery.de/nowinski-poster.php 

COORDENAÇÃO/ COMISSÁRIOS Margarida Azevedo / Antonino Jorge 

EVENTO Conferência+ Exposição 

ATIVIDADES Curso Design_Comunicação 

DATA a determinar 

LOCAL Espaço Quadra ou Fabrica de Santo Tyrso (a determinar)

TITULO World Graphics Day 2015 

TIPOLOGIA Conferência 

CONVIDADO/S (em preparação) 

SINOPSE World Graphics Day. Conferência dedicada à celebração do World Graphics 

Day e apresentação de projectos, port-folios ou comunicações de ateliers com obra 

relevante. Com a participação de designers que prestigiam a atividade e o curso muito 

em particular pelo convite expresso a ex-alunos do curso e que são considerados 

referência no panorama do design. 

LINK http://www.esad.pt 

ORGANIZAÇÃO Gabinete de Comunicação 

RESPONSÁVEIS / COMISSÁRIOS José Bartolo 

DATA + HORÁRIO abril 2015 

LOCAL a determinar 
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TIPOLOGIA Exposição Erasmus Week 

SINOPSE Mostra de projetos dos alunos Erasmus 

RESPONSÁVEIS / COMISSÁRIOS Antonino Jorge, coordenador Erasmus 

LINK http://www.esad.pt 

ATIVIDADES Curso Design+Artes 

DATA + HORÁRIO 28 janeiro a 4 fevereiro 2015 

LOCAL ESAD 

TIPOLOGIA Exposição Finalistas 

SINOPSE A exposição de finalistas tem o propósito de mostrar à comunidade o 

resultado académico, demonstrando as competências adquiridas pelos estudantes 

quando concluem o ciclo de estudos. 

DOCENTES 3º ano Curso Design Comunicação 

COORDENAÇÃO Margarida Azevedo, coordenadora do curso 

UCS Curso Design Comunicação 

ATIVIDADES Curso Design Comunicação_ Licenciatura 

DATA + HORÁRIO a determinar 

LOCAL a determinar 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O Plano de Atividades do Curso de Design de Comunicação aqui apresentado, foi 

elaborado com a colaboração da Comisão de Curso, dos docentes Responsáveis das 

Uc ś do Curso Design_ramo Comunicação e está de acordo com os programas a 

lecionar no presente ano letivo. Deste modo, pensamos levar à prática um conjunto de 

ações consideradas de interesse para os estudantes, para a comunidade académica. 

Este ano propomos abordar o tema da Visualização da Informação tendo por 

convidados nomes de referência como Nicholas Felton e Manuel Lima que vão expor 

os seus pontos de vista em Conferência, orientar Workshops e mostrar os seus 

projetos nas Exposições individuais, integrando o evento Weekcom2015 que o curso 

de comunicação tem vindo a organizar/ consolidar. A organização deste evento, na sua 

terceira edição encontra-se em fase de preparação . 

Neste momento estamos convictos que outras ações serão oportunamente incluídas 

durante o ano letivo e que vão certamente reforçar este plano de intenções, e a seu 

tempo serão igualmente equacionadas pela comissão e submetidas à v/ consideração.
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Relatório de Atividades para o Curso de 
Design de Produto

Na continuação de um caminho traçado nos mais de 25 anos da sua existência, o ramo 

de Produto do curso em Design da ESAD tem vindo apostar na colaboração direta 

com as empresas ao fim de circunscrever e, quando possível, reduzir a complexa 

separação entre o mundo do ensino e o da produção. Sem nunca esquecer o objetivo 

primário, que continua a ser o pedagógico, os constantes progressos conseguidos são 

claramente visíveis nos projetos dos estudantes que, em muitos casos, conseguiram 

ganhar concursos, tanto nacionais como internacionais, alcançando a fase de 

produção e o mercado. Considerando que no último Orçamento do Estado o design 

é considerado "área de promoção prioritária no ano de 2014 a nível internacional", o 

plano das atividades foi concebido para garantir os conhecimentos interdisciplinares 

necessários para intervir no tecido produtivo português, formando profissionais que, 

através dos seus projetos, possam proporcionar um crescimento na exportação dos 

produtos nacionais e consolidar a internacionalização das realidades já presentes no 

mercado estrangeiro.

Neste contexto, tornam-se fundamentais as visitas a empresas que permitem adquirir 

informações sobre as tecnologias de transformação e os processos industriais de 

produção.

A prática projetual, principalmente quando associada a participação em concursos ou 

workshops, garante a identificação de problemas e o ensaio de soluções que têm como 

premissas a capacidade de interpretar diferentes contextos sociais e culturais, tanto 

ao nível teórico como operacional.

VISITAS A EMPRESAS

BARBOSA E ALMEIDA: fazem parte do Grupo BA cinco fábricas que produzem 

diariamente mais de dez milhões de unidades - garrafas, frascos e boiões - para 

clientes das indústrias alimentar, de bebidas, cosmética e farmacêutica.

CAMPOS MOVEIS: encontra-se localizada em Rebordosa, uma região com forte 

tradição na indústria do Mobiliário. As origens da empresa remontam aos anos 40 

quando Manuel Campos fundou uma empresa, atualmente conhecida por Ducampus, 

que ocupa um lugar de referência no fabrico de mobiliário de qualidade. Em Agosto de 

1990, os sócios dessa empresa decidem criar uma nova empresa e nasce a CMcadeiras, 

empresa que se dedica em exclusivo ao fabrico de cadeiras em madeira.

CINFU: Centro de Formação Profissional da Indústria da Fundição

Tecnologias Convencionais: são prestados serviços de desenvolvimento de protótipos, 

apoio técnico e tecnológico, execução de pequenas séries de peças de fundição, de 

moldes e modelos, para além do teste de novas matérias e ensaios.

Área Laboratorial: os serviços fornecidos envolvem todos os sectores da indústria que 

necessitem do controlo de qualidade de materiais (fazem-se desde ensaios mecânicos, 
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análises químicas clássicas, espectrometria de absorção atómica ou espectrometria 

de emissão automática, ensaios metalográficos), das condições de higiene e segurança 

industrial, acústica e caracterização de emissões gasosas.

Novas Tecnologias: neste campo o CINFU tem exercido a sua atividade em 

praticamente todos os domínios do Projeto e Fabrico Integrado por computador, 

nomeadamente na área da Investigação e Desenvolvimento tendo participado em 

numerosos projetos em colaboração com empresas e organismos de I&D nacionais e 

estrangeiros. De realçar que o CINFU foi o pioneiro em Portugal a ministrar formação 

em CAD/CAM.

FIBRAUTO: produção de componentes em Poliéster na área de transportes, através 

do fabrico manual, infusão, roto-moldagem e projeção de resina e fibra.

SAKTHI PORTUGAL: manufatura de moldes modulares para a realização de 

elementos metálicos para a indústria automobilística.

NOVA FUNDINIO: empresa líder na produção por moldes de alta pressão de partes 

em alumínio e magnésio para a indústria automobilística, das telecomunicações, do 

transporte ferroviário. 

SIMOLDES PLÁSTICOS: Fundada em 1959 em Oliveira de Azeméis, é hoje uma 

realidade internacional com unidades de produção em França, Alemanha, Polónia 

e Brasil, com a capacidade de apoiar e produzir para os mais importantes grupos 

automobilísticos tais como Renault, Volvo, VW, Audi, Nissan, Toyota, Porsche, Honda, 

Mercedes, GM, Mitsubishi.

-

FORMA 3D PLÁSTICOS E MONTAGEM:  
Termoformação, Router, Fresadoras 3 eixos

MOLD-TECH PORTUGAL: é uma organização internacional presente nos principais 

países e que oferece aos seus clientes os seus Serviços de texturização pondo à sua 

disposição cerca de 5000 desenhos já existentes na sua coleção, além da possibilidade 

de reproduzir novos tipos de texturas extraídos de superfícies naturais, de amostras 

ou de desenhos.

MILON – INDUSTRIA METALOMECÂNICA DE MOLODES: iniciou a sua atividade 

em Maio de 1981. A organização começou por dedicar-se à construção, manutenção de 

Moldes e mecânica geral. No ano de 1988, decide investir no desenvolvimento de novas 

competências internas e dedicar-se paralelamente à transformação de termoplásticos 
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que ainda hoje mantém estas atividades residentes na organização. Dando 

continuidade a um processo de crescimento e melhoria da organização interna dispõe 

atualmente de um parque de máquinas com capacidade técnica capaz de primar pela 

qualidade da criação de Moldes e assistência após-venda.

PORCELANOSA: com mais de 40 anos de experiência, é atualmente uma das 

empresas espanholas com maior reconhecimento a nível mundial. A diversificação 

na produção foi um pilar fundamental no crescimento de um grupo empresarial 

que começou exclusivamente com a fabricação de azulejos. Hoje em dia, as oito 

empresas do Grupo comercializam uma vasta gama de produtos que incluem desde 

equipamento para a cozinha ou casa de banho até avançadas soluções construtivas 

para a arquitetura.

RECER: instalada em Oliveira do Bairro, área geográfica muito rica em reservas de 

argila de alta qualidade, a Recer conheceu uma nova fase da sua história a partir 

de 1985. Desenvolvendo, desde então, uma filosofia de gestão dinâmica e inovadora, 

que cedo a conduziu a um lugar destacado na cerâmica portuguesa, a Recer procura 

ajustar a sua oferta ao perfil do consumidor, incluindo no domínio da personalização 

do produto, e sobretudo apostar em produzir diferente e melhor: peças que 

proporcionam atmosferas que privilegiam a estética e a sensação de conforto.

ADIRA: empresa certificada que se dedica ao desenvolvimento, conceção, fabrico, 

produção e comercialização de máquinas-ferramentas há mais de 55 anos.

SANINDUSA: conceção de produtos destinados à sala de banho.

EXPORT HOME: esta feira, que se realiza na Exponor de Matosinhos, celebra a 

exclusividade e a tradição das marcas portuguesas dentro do setor do Mobiliário, 

Iluminação e Decoração.

CONFERÊNCIAS

ESAD ID TALKS
No ano letivo 2014/2015 decorrem na ESAD uma série de grandes conferências de 

Design de Produto, nas quais prestigiados designers nacionais e internacionais 

partilham a sua experiência profissional, revelando-nos processos e metodologias, 

confrontando-nos com projetos, a partir dos quais se torna possível pensar o vasto 

campo de desafios e soluções inovadoras que caraterizam na atualidade o design 

industrial.
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11 nov, BORIS FABRIS Car Designer, Team Leader FIORAVANTI, Moncallieri, Italy 

Designer de automóvel na Fioravanti, onde acompanha projetos de interiores e 

exteriores realizando concept cars, tem desenvolvidos projetos para diferentes 

marcas em Europa e na Ásia. Em 2000 ganhou o European Design Contest da ANFIA.

9 dez. UWE GRUENEWALD Product Designer, Team Leader, Ferrero R&D Toys 

FERRERO (Kinder Surprise), Frankfurt, Germany 

Numa pequena cápsula amarela, escondida dentro de um ovo de chocolate, cabem 

animais da selva a fazer ginástica ou a ensinar matemática, carros de alta cilindrada 

e personagens de filmes de animação. São perto de 200 os novos brinquedos que, 

anualmente, são postos à venda dentro dos chocolates Kinder Surpresa. A coleção 

completa tem mais de oito mil itens diferentes e muitos deles passaram por Uwe 

Grunewald, que desenha brinquedos para a marca de chocolates há 18 anos.

17 dez. RICARDO FIGUEROA Product Designer, Design Director IDEO, San Francisco, 

USA

Licenciado na ESAD de Matosinhos, atualmente é team líder na IDEO de Palo Alto, 

Califórnia. Com mais de seis anos de experiencia em trazer para o mercado produtos 

e serviços, assim como na criação de visões estratégicas, trabalhou em diferentes 

áreas do design de produto – indústria alimentar, eletrónica de consumo, mobiliário e 

automóvel – e com clientes internacionais – USA, Europa, Ásia e América do Sul.

10 fev. 10:00 RUI PEDRO CARAMEZ Book Author, Speaker, Consultant, Social Selling, 

Startup Advisor, Co-Founder Linkedportugal, LINKED2JOBS, MeisterLabs GmbH, 

Brazil, Spain and Portugal

É, atualmente, um dos maiores entusiastas da rede profissional LinkedIn em língua 

portuguesa. Em 2009, publicou o seu primeiro livro sobre o Linkedin. Desde essa 

altura, tem evangelizado milhares de utilizadores do mundo lusófono em mais de 200 

palestras, conferências, workshops e seminários conduzidos em Portugal e Brasil. 

Orador, formador e consultor de variados projetos dedicados ao LinkedIn e a outras 

redes sociais em Portugal e no Brasil. Desempenha funções de professor do ensino 

profissional e universitário. Professor convidado em diversas Pós-graduações sobre 

Marketing Digital e Redes Sociais. Desde 2010, organiza o SOCIAL MEDIA DAY em 

Portugal – o maior evento dedicado às redes sociais em Portugal.

19 mar. WERNER ENGELS Design leader for international special projects Grundig 

A.G., Nuremberg, Germany 

Formado em design de produto pela Hochschule für Gestaltung de Schwäbisch 

Gmünd, começa a colaborar com a Grundig Eletrónica, tornando-se o diretor criativo 

do departimento de design do setor áudio/hi-fi da mesma empresa.
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ALEXANDER NEUMEISTER Industrial and vehicle designer Germany and Brazil

Licenciado na lendária Ulm School of Design e influenciado pela seguinte bolsa de 

estudo no Japão, procura inovar por meio da organização, desenvolvendo soluções 

com validade no longo prazo. Apesar da especialização em projetos de alta tecnologia, 

o ambiente cultural e a dimensão íntima são considerados pontos centrais no seu 

trabalho.

A partir do design de comboios de alta velocidade, como o ICE-3, o Transrapid, o 

japonês Nozomi 500, passando para o projeto dos metropolitanos de Tokyo, Beijing, 

São Paulo o Mónaco, até desenvolver terminais de dados e lasers medicais - Alexander 

Neumeister define-se, ao mesmo tempo, high-tech designer e nómada das culturas.

WORKSHOPS 

PORTFOLIO BUILDING
Com o intuito de acompanhar os estudantes do último ano ao seu ingresso no mundo 

do trabalho, será realizado um workshop dedicado a elaboração e apresentação de um 

portefólio pessoal. Projecto I, coord. Dirk Loyens.

CONSTRUIR UMA IMPRESSORA 3D
Workshop orientado pelos professores David Marques e Dirk Loyens que visa a 

possibilidade de cada aluno poder construir a própria impressora 3D e aprender as 

infinitas possibilidades de utilização desta flexível ferramenta. Projecto I, coord. Dirk 

Loyens.

BARRO PRETO
Realizado em parceria com a Enredarte e a Câmara de Amarante, com orientação do 

artesão Cesar Peixoto. Durante três dias os estudantes trabalharão para desenvolver 

projetos com o tema "Louça preta para a gastronomia tradicional". O workshop visa a 

produção e cozedura das peças realizadas pelos alunos. Projecto I, coord. Dirk Loyens.

CONCURSOS

CAMPOS MOVEIS: depois do sucesso da colaboração entre a empresa e o Curso de 

Design de Produto da ESAD no a.a. 2012-2013, o concurso desafia os estudantes no 

projeto de uma cadeira para hotelaria. Os dois projetos selecionados, apresentados 

no Salone del Mobile de Milão, serão incluído no catálogo da empresa. O concurso 

proposto permite a participação da ESAD no desenvolvimento ativo e colaborativo 

das empresas locais. Projeto |I, coord. Rui Pedro Freire / Jeremy Aston.

BERG-OUTDOOR: pertencente ao grupo Sonae e com 10 anos de experiência e uma 

ampla gama de artigos dedicados ao outdoor, incluindo tendas, sacos cama, calçado, 
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mochilas e acessórios de viagem, a empresa contactou o departimento de Design de 

Produto da ESAD com o fim de organizar um concurso interno, para estudantes da 

U.C. de Projeto II, para o desenvolvimento de produtos desportivos. Projeto |I, coord. 

Rui Pedro Freire / Jeremy Aston.

ELECTROLUX DESIGN LAB: o tema para 2015 deste concurso anual de referência 

internacional é Healthy Happy Kids. Projeto I, coord. Dirk Loyens.

GLASSBERRIES DESIGN AWARDS 2015: a BA - empresa do setor das embalagens 

de vidro – decidiu lançar, no ano do seu centenário, um desafio aliciante: criar uma 

proposta irreverente para uma nova embalagem de vidro. 

Os Glassberries premeiam as propostas que melhor conseguem fundir quatro vetores 

que identificam a BA e os seus parceiros: identidade sólida, criatividade, inovação e 

desenvolvimento sustentável. Projeto |I, coord. Rui Pedro Freire / Jeremy Aston.

EXPOSIÇÕES

SEMANA DA ESAD: durante o evento serão realizadas aulas específicas de modelação 

3D para estudantes do ensino secundário, que poderão de seguida experimentar, por 

meio da prototipagem rápida, a materialização dos pequenos objetos projetados.

Serão expostos na ESAD os resultados de diversos projetos realizados pelos 

estudantes ao longo do ano.

Formas de Sentar em Cartão Canelado
Resultados dos projetos de uma forma de sentar em cartão canelado, mediante o 

princípio construtivo do corte, dobragem e encaixe. Fundamentos do Design, coord. 

Rui Pedro Freire.

Concept Design - Marca/Produto
Resultados dos projetos de desenvolvimento de um produto de acordo com a 

identidade, princípios e valores de uma marca escolhida. Projeto |I, coord. Rui Pedro 

Freire / Jeremy Aston.

Concurso Electrolux
Resultados dos projetos realizados no âmbito do concurso Electrolux DesignLab 2014. 

Projeto I, coord. Dirk Loyens.

Re-design
Cartazes, modelos de estudo e relatórios finais dos projetos de redesign de uma 

máquina de café expresso. Projecto I, coord. Dirk Loyens.
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MANO/A/MANO: um projeto apresentado em sala de aula, que envolve todos 

os alunos do 1º ano da ESAD Matosinhos numa ação de arte urbana. Partindo da 

exploração da mão como forma de expressão da individualidade e da liberdade do 

Homem, os alunos vão trabalhar e intervir graficamente nos pilares que circundam 

o 5º piso do espaço Silo-Auto, no Porto. Decorre no âmbito da unidade curricular de 

Laboratório de Imagem, coordenada por Elias Marques e Sérgio Correia.

A ação MANO/A/MANO integra-se no lançamento do primeiro número impresso da 

revista Idiot Mag, projeto promovido João Cabral e Nuno Dias, ambos ex-alunos da 

ESAD, e que vai já na sua 30ª edição.

O evento de lançamento da revista conta com várias outras intervenções e momentos 

de animação com DJs e concertos. Laboratório de Imagem, coord. Elias Marques, 

Sérgio Correia.

YOU GOTTA MOVE: intervenção do graffiter YouthOne num mural da ESAD. 

Laboratório de Imagem, coord. Elias Marques, Sérgio Correia.

EIME FEAT FLORBELA: a Associação de Estudantes e o Departamento de 

Comunicação da ESAD, em conjunto com os docentes da Unidade Curricular de 

Laboratório de Imagem, propõem a organização de um evento de arte urbana, para 

celebrar os 120 anos do nascimento da poetiza Florbela Espanca.

O evento será́ constituído por três momentos:

· Um workshop com a duração de dois dias, coordenado pelo artista Eime, onde 

cerca de 30 alunos da ESAD irão criar um mural comemorativo que posteriormente 

revestirá uma parede exterior da Biblioteca Florbela Espanca. Todo o processo, desde 

a conceção à execução, será́ desenvolvido em espaço público, nas imediações da 

biblioteca, permitindo aos mais curiosos, o seu envolvimento com o projeto.

· A intervenção na parede do edifício através da colocação de uma tela de grandes 

dimensões.

· Dia 8 de Dezembro haverá́ lugar a uma homenagem, com concertos e atividades 

a agendar, em torno da obra desta poetiza matosinhense. Laboratório de Imagem, 

coord. Elias Marques, Sérgio Correia.
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Relatório de Atividades para o Curso de 
Design de Interiores

CONFERÊNCIAS

Março 2015 

TEMA-  CARACTERIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERIORES
CASA DO PASSADIÇO - Catarina Rosas, Cláudia Soares Pereira e Catarina Soares 

Pereira nomeadas duas vezes  para o Prémio Andrew Martin Interior Design Review, 

considerado pela revista Times o "Óscar" do design de interiores a nível internacional.

Galardoado em Londres com o prestigiado prémio "The International Property 

Awards", na categoria de "Best Retail in Europe 2012" , com a decoração e arquitectura 

de interiores da Loja Ltd Edition, no Porto.

 HYPERLINK "http://www.casadopassadico.com" http://www.casadopassadico.com

PEDRO GUIMARÃES
Há 35 anos a trabalhar no Porto. Pedro Guimarães é um dos nomes de referência na 

área do design de mobiliário e interiores em Portugal. 

 HYPERLINK "https://pt-pt.facebook.com/pedroguimaraeslda" https://pt-pt.facebook.

com/pedroguimaraeslda

Abril 2015 

TEMA – A CONSTRUÇÃO E OS INTERIORES
ARQº. JOAQUIM TEIXEIRA
Joaquim Teixeira é licenciado em Arquitectura (1995), pela Faculdade de Arquitectura 

da Universidade do Porto, onde exerce actividade docente (desde 1998) e de 

investigação. Actualmente, é Professor Auxiliar da UC Construção I e integra o grupo 

de investigação Património da Arquitectura, da Cidade e do Território, do Centro 

de Estudos de Arquitectura e Urbanismo. A sua actividade pedagógica estende-se 

ainda ao curso de Estudos Avançados em Reabilitação do Património Edificado, da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e a várias acções de formação 

realizadas no âmbito da participação no livro “Manual de Apoio ao Projecto de 

Reabilitação de Edifícios Antigos”(FEUP/OERN, 2012).

A sua área de investigação tem-se centrado nas temáticas relacionadas com a 

salvaguarda e valorização do edificado corrente de valor patrimonial, de onde 

se destacam o Trabalho de Síntese “Descrição do Sistema Construtivo das Casas 

Burguesas do Porto entre os séculos XVII e XIX – Contributo para uma História 

da Construção Arquitectónica em Portugal” (2004) e a Tese de Doutoramento 

“Salvaguarda e Valorização do Edificado Habitacional da Cidade Histórica. 

Metodologia de Intervenção no Sistema Construtivo da Casa Burguesa do Porto (2014).

Tem participado em vários congressos, nacionais e internacionais, com comunicações 

e artigos publicados.
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e artigos publicados.

Entre 1997 e 2008 desenvolveu diversa actividade de projecto, abrangendo 

intervenções em edifícios existentes e obra nova.

TEMA – OS INTERIORES NO PROJECTO DE ARQUITECTURA
ARQº MANUEL VENTURA
A MVentura & Partners, é um gabinete com 18 anos de experiência e tem elaborado 

projectos de escalas e temas muito diversificados com especial incidência em 

programas de habitação multifamiliar, habitação unifamiliar, hotelaria, edifícios 

comerciais, serviços, saúde, educação, desporto, planeamento urbanístico, infra-

estruturas e vias. O âmbito do trabalho inclui planos urbanísticos, desenho de 

edificios, design de produtos e de interiores, grafismos e exposições.

2010

Finalista no “World Architecture Festival - Barcelona” com dois projectos. Na 

categoria de Saúde com o Hospital CUF Porto e nos projetos futuros, categoria 

Comércio/Serviços, com o Edifício Dynamic em Braga. 

1990

Prémio American Institut of Arquitects – “AIA – President’s Prize” Atribuido 

ao projecto de Habitação Unifamiliar no Porto participante na "Confrontation 

Internationale d'Etudiants en Architecture à Montreal (Canadá) - Maio 1990", no 

âmbito da UIA XVII (XVIIº Congresso da União Internacional de Arquitectos).

 HYPERLINK "http://www.mventura.com" http://www.mventura.com

Maio 2015

TEMA – INTERIORES, PATRIMÓNIO E MEMÓRIA 
ARQº LUIS AGUIAR BRANCO
Luís Aguiar Branco é arquitecto diplomado pela Faculdade de Arquitectura do 

Porto. Foi consultor na Divisão do Património Cultural (1988-2007) para o projecto 

IPAP, Inventário do Património Arquitectónico do Porto, e respectivo Sistema de 

Informação LOCVS, tendo estado ligado a produção da Carta de Património do 

PDM do Porto e outras iniciativas de valorização e salvaguarda do património 

arquitectónico. Investigador de arquitectura, urbanismo e património, participou 

no POLIS de Gondomar (2004), no processo de Requalificação da Estrada da 

Circunvalação - Porto, Matosinhos, Gaia e Gondomar (2008), e elaborou vários estudos 

tipológicos em zonas históricas e patrimoniais com o arquitecto Paulo Pestana 

Sousa. No âmbito da ilustração, design e produções gráficas, está presente em várias 

publicações, com relevo especial para a execução do Mapa Medieval da Cidade do 
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Porto em 1500. Neste momento é consultor permanente na área de recuperação do 

património arquitectónico na empresa EMPRIPAR, O.P.P., SA

É autor do livro LOJAS DO PORTO, que transmite uma abordagem inédita da 

associação da arquitectura e do património à forte actividade comercial da cidade, 

realizada através de um levantamento exaustivo.

Maio 2015 

TEMA - LUZ NO DESIGN DE INTERIORES
ARQª SOFIA THENAISIE
Arquitecta pela FAUP, com Especialização em Construção pela FEUP, e o Curso “LED 

Lighting Design” pelo Laboratorio Luce/Politécnico di Milano/PHILIPS/

Associazione Italiana di Illuminazione (AIDI), Sofia Thenaisie é Docente da 

Universidade Católica Portuguesa (UCP) tendo vindo a orientar o seu trabalho nas 

áreas da reabilitação arquitectónica e urbanística, e mais recentemente nas questões 

relacionadas com a luz, a energia e a sustentabilidade.

Realizou projectos de reabilitação em diversos pontos do país, aliando técnicas 

tradicionais e novas técnicas de construção. Organiza desde 2005 o Colóquio 

Internacional Desenhar a Luz/Designing Light que tem trazido ao Porto alguns dos 

nomes internacionais mais relevantes no que toca a inovação e pesquisa 

relativas a Luz, cruzando campos como a neurologia, a tecnologia dos materiais, a 

energia e o design.

Na área do Design de Luz produziu e realizou Projectos para diversos Museus, 

destacando-se o Projecto para a Noite nos Museus, no Museu do Carro Eléctrico no 

Porto e o Projecto de Reformulação de Conteúdos do CCI na Alfandega do Porto. 

Colabora presentemente com a Arq. Sheila Kennedy do MIT no 

projecto Soft Cities onde está a ser desenvolvido um modelo alternativo de 

sustentabilidade energética para o Porto.

Maio 2015

ENGº VITOR VAJÃO
Presidente da Direcção do Centro Português de Iluminação
Especialista em iluminação em espaços museológicos e com inúmeros projectos 

em todo o território nacional (incluindo, recentemente, projetos de iluminação no 

Museu da Marioneta, no Museu Nacional de Arte Antiga, no Museu do Azulejo e no 

Palácio Nacional de Queluz). É autor do projecto de iluminação para a Assembleia da 

República.

Engenheiro Electrotecnico, é sócio gerente da Vitor Vajão - Atelier de Iluminação 

e Electrotecnia. É formador na Ordem dos Arquitectos, assim como no Centro 

Português de Iluminação.
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VISITAS DE ESTUDO

Novembro 2014

DESIGNER PAULO LOBO
2ª Visita à Sede da Empresa Quinta da Lixa- Aproveitamento turístico do Centro de 

tratamento Vínico. Visita à obra de intervenção nos interiores da Quinta da Lixa da 

autoria do Designer Paulo Lobo. Alunos do 2 e 3º ano. Acompanhamento aos estado da 

obra após a visita do ano letivo 2003_4

Novembro 2014

SOFTLIGHT
Empresa de iluminação em Matosinhos, com larga experiência no projecto de 

Iluminação de Interiores e exteriores, com  um posicionamento diferenciado no 

mercado de iluminação pela aposta na composição expressiva e emocional dos 

ambientes através da luz.

Contacto com os mais recentes aparelhos de iluminação e sistemas de controle e 

gestão de luz. Experiências práticas no showroom da empresa.

Palestra com o Engº Fernando Branco, CEO da Softlight

Fevereiro 2015

Palácio do Freixo- Visita dos alunos do 3º ano à recuperação dos interiores do Palácio 

do Freixo da autoria do Arqº Fernando Távora.

Abril 2015

CONSEXTO 
Visita dos alunos do 1º e 3º ano de Interiores à empresa CONSEXTO

A Consexto é uma empresa certificada de atuação internacional, que se diferencia 

pela oferta de serviços personalizados que conjugam as áreas de TECNOLOGIA, 

ARQUITETURA e DESIGN de INTERIORES  e PRODUTO. No seu departamento de 

projeto incluem-se ex-alunos do curso de interiores. A empresa CONSEXTO possui  

diversos prémios pelas soluções desenvolvidas:

2013

Hospitais Senhor do Bonfim (HSB)

1º Prémio em Concurso Público - Soluções A&V

Consexto Lab

EMEA 2012 Prémio Melhor Instalação Comercial
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2012

Welcome Center, São João da Madeira

1º Prémio em Concurso Público - A&V solutions

2011

Porto e Norte Loja de Turismo Interativa

1º Prémio em Concurso Público - Soluções A&V

Closet House

Archdaily 2010 Prémio Edifício do Ano 

Maio 2015

Hotel do Bessa - Visita guiada ao Hotel do Bessa pelo autor do Projeto Arqº Manuel 

Ventura.

WORKSHOPS
Dezembro 2014

ILUMINAÇÃO DE FOTOGRAFIA E DE PALCO
Ligação com os docentes do curso de Multimédia e Interiores para um workshop 

prático de iluminação de fotografia e iluminação de  palco nas instalações e estúdios 

da Esad para o 3º ano do Ramo de Interiores no âmbito da UC de Luminotecnia.

Maio 2015

PROJETO E CONSTRUÇÃO DE INTERIORES
Workshop de 4 dias de projecto e construção integrando e mobilizando em sinergia 

todos os anos do Ramo de Interiores, em equipas de trabalho, à semelhança do 

workshop realizado em 2013/14.

Serão projectados espaços e mobiliários ,elaborando peças desenhadas e construindo 

maquetes e protótipos.

Participarão os docentes das UC práticas e téoricas, actuando também em sinergia.

Os projectos selecionados darão origem a uma instalação em tamanho real no átrio 

central da ESAD.

EXPOSIÇÕES
Outubro a Novembro 2014 - Palacete do Lima –Uma proposta de intervenção. Um 

projeto realizado pelos alunos da Licenciatura em Design de Interiores em exposição 

no espaço do Académico Futebol Clube, no Porto

Janeiro 2015- Mostra de trabalhos escolares de Construção para Interiores.
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Março 2015

SEMANA ABERTA ESAD

EXPOSIÇÃO –LUMINÁRIAS
Exposição dos protótipos funcionais de candeeiros projectados e construídos pelos 

estudantes

EXPOSIÇÃO –TRABALHOS INTERDISCIPLINARES
Exposição dos trabalhos efectuados nas UC’s do Ramo de Interiores.

PROGRAMAS INTERNACIONAIS
Fevereiro- Junho 2014

Recepção e estrutura letiva durante o 2º semestre aos alunos do Curso Internacional 

de INTERIOR AND FURNITURE DESIGN, programa letivo comum entre a ESAD a a 

Vilnius College of Design, lecionado em inglês.
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Relatório de Atividades para o Curso  
de Design de Moda

Setembro 2014

MODTISSIMO
VISITA DE ESTUDO À FEIRA MODTISSIMO – Porto.
As turmas 2.7M, 2.8M, 3.8M e 3.1OM visitam a Feira de tecidos Modtissimo, no 

sentido de conhecerem as empresas nacionais de materiais têxteis e assistirem 

às apresentações de tendências de moda para Outono-Inverno 15/16 apresentadas 

pela WGSN e pela PROMOSTYL. Os docentes Paulo Cravo, Anita Gonçalves, Helena 

Cordeiro e Cristina Lopes acompanham os alunos. 

Outubro 2014

CONTEXTILE 2014- Guimarães
http://contextile.pt/2014/

VISITA DE ESTUDO À BIENAL DE ARTE TÊXTIL CONTEMPORÂNEA  
As turmas 2.7M e 2.8M visitam a CONTEXTILE no sentido de adquirirem 

conhecimentos na arte têxtil contemporânea. Os docentes Paulo Cravo e Anita 

Gonçalves acompanham os alunos. 

VISITA DE ESTUDO À LAVANDARIA PIZARRO
As turmas 2.7M e 2.8M visitam a lavandaria Pizarro no sentido de conhecerem o 

funcionamento de uma lavandaria industrial e as respetivas lavagens em Denim. Os 

docentes Paulo Cravo e Anita Gonçalves acompanham os alunos. 

Novembro 2014

VISITA DE ESTUDO À ESTAMPARIA QUALISTAMP
A turma, optativa, de Estamparia e Padrões visitam a estamparia Qualistamp 

no sentido de conhecerem o funcionamento de uma estamparia industrial e as 

respetivas técnicas de estampagem. As docentes Helena Cordeiro e Catarina Lopes 

acompanham os alunos. 

REUNIÃO GRUPO DE MODA
6 de Novembro

Assuntos de informação/discussão 

1.Inicio do ano letivo:

1.1 - Discussão e troca de impressões, sobre o número de alunos por turma. Soluções e 

alternativas.

1.2 - Discussão e troca de impressões sobre as turmas e o seu desempenho até à data.

2. Entrega do Calendário Escolar, marcação de entregas e testes de todas as UCs, por 

anos e turmas.

3.Plano de atividades para o ano letivo 2014/2015 (as propostas devem ser apresentadas 

por todos os professores – inclui visitas de estudo, participação em concursos, ideias 

para a Semana Aberta da ESAD etc).

 4.Votação do novo membro representante do curso Design de Moda no Conselho 
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Pedagógico.

 5.Apresentação das datas previstas para as próximas reuniões. 

 6.Lista de professores organizada alfabeticamente para desenvolvimento das atas 

das reuniões previstas ao longo do ano letivo.

 7.Outros assuntos.

CONCURSO HYÈRES w2015 – França
Participação, a concurso, com dois projetos de alunos da Licenciatura em Design de 

Moda 12/13 e de dois projetos de alunos da Licenciatura em Design de Moda 13/14 da 

ESAD.

Dezembro 2014

CONCURSO SANGUE NOVO w2015 – Moda Lisboa
Participação, a concurso, com dois projetos de alunos da Licenciatura em Design de 

Moda 13/14 da ESAD.

FIGURINOS BAILADO COMPANHIA INSTÁVEL
Realização dos figurinos para a Peça de Bailado de Gregory Maqoma, turmas 2.7M e 

2.8M com o acompanhamento do docente Paulo Cravo.

Estreia dia 13 de Fevereiro no Teatro Municipal do Rivoli.

ASSOCIAÇÃO SORRISO SOLIDÁRIO
Colaboração no projeto de criação de capas, resguardos para os sem-abrigo do 

Porto. Os desenhos serão elaborados por crianças institucionalizadas com o 

acompanhamento dos docentes de Moda da ESAD e os bordados, dos mesmos 

desenhos, serão executados por idosos em Lares.

Janeiro 2015

CONCURSO ACROBATIC 2015
Participação das turmas de Moda, 3.8M e 3.10M, na primeira fase de seleção do 

concurso. 

CONCURSO JOVENS CRIADORES 2015 – MODA FEIRA 2015
Participação das turmas de Moda, 3.8M e 3.10M, na primeira fase de seleção do 

concurso. 

Fevereiro 2015

REUNIÃO GRUPO DE MODA
5 de Fevereiro

1.Análise do primeiro semestre.

2.Alunos problemáticos/soluções.

3.Outros assuntos.
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FIGURINOS DO BAILADO DE GREGORY MAQOMA
Apresentação pública no dia 13 de Fevereiro no Teatro Municipal do Rivoli.

CONCURSO PORTUGUESE FASHION NEWS
Participação de 2 alunos da Licenciatura em Design de Moda 14/15 da ESAD, 

selecionados pela sua criatividade, profissionalismo e capacidade de trabalho.

O PFN será integrado na 1ª edição da Modtissimo 2015.

Março 2015

MODTISSIMO
VISITA DE ESTUDO À FEIRA MODTISSIMO – Porto.
As turmas 2.7M, 2.8M, 3.8M e 3.1OM visitam a Feira de tecidos Modtissimo, no 

sentido de conhecerem as empresas nacionais de materiais têxteis e assistirem às 

apresentações de tendências de moda para Primavera-Verão 16 apresentadas pela 

WGSN e pela PROMOSTYL. Os docentes Paulo Cravo, Anita Gonçalves, Helena 

Cordeiro e Cristina Lopes acompanham os alunos. 

MODA LISBOA SANGUE NOVO w15
Apresentação, em desfile, do Concurso Sangue Novo.

SEMANA DA ESAD
9 a 13 de Março

Apresentação, em desfile, dos coordenados realizados na UC Projeto II no âmbito 

do projeto Design for H&M e exposições de trabalhos realizados pelos alunos da 

Licenciatura em Design de Moda em diferentes UCs da Licenciatura.

INTERNATIONAL TALENT SUPPORT 2015 
Em data a definir. 

Participação de dois alunos da Licenciatura em Design de Moda 13/14 da ESAD, na 

primeira fase de seleção do concurso.  

Abril 2015

REUNIÃO GRUPO DE MODA
9 de Abril 

1.Discussão e troca de impressões sobre as turmas e o seu desempenho até à data. 

2.Alunos problemáticos/soluções.

3.Outros assuntos.

Maio 20915

CONCURSO SANGUE NOVO ss2014/15 – Moda Lisboa
Participação, a concurso, dos alunos das turmas de Moda 3.8M/3.10M.
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CONCURSO MITTELMODA 15 – The Fashion Award  
Participação de projetos, das turmas 3.8M e 3.10M, da Licenciatura em Design de Moda 

da ESAD, na primeira fase de seleção do concurso. 

Junho 2015

REUNIÃO GRUPO DE MODA
10 de Junho

1. Análise do ano letivo.

CONCURSO ACROBATIC 2015
Em data a definir

Apresentação pública das coleções selecionadas.

BOM DIA BRASIL!
Universidade de Maringá

PLANO DE VISITA DA UNIVERSIDADE À ESAD
Dia 1

Manhã

Visita à ESAD

Apresentação do curso da Licenciatura em Design de Moda pela Coordenadora do 

curso.

Esta apresentação realiza-se no auditório com a projeção de trabalhos realizados 

pelos alunos assim como em apresentações em desfiles e concursos. 

Tarde

Workshop de estamparia com a docente Helena Cordeiro e Catarina Lopes.

Dia 2

Manhã

Auditório da ESAD

Apresentação de 4 projetos incubados no Mercado de Matosinhos – Incubadora de 

Design.

Tarde

Visita às incubadoras de Design no Mercado de Matosinhos e ao Espaço Quadra.

Visita à Casa Museu de Arquitetura em Matosinhos.

Dia 3

Manhã

Auditório da ESAD

Apresentação do projeto Porto Fashion Makers 

 HYPERLINK "http://www.portofashionmakers.com/en/home" http://www.

portofashionmakers.com/en/home

Apresentação do espaço Bloom, do Portugal Fashion, pelo curador Miguel Flor 
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Tarde

Visita ao atelier do Designer João Pedro Filipe, Sr. Prudêncio.  HYPERLINK "http://

senhorprudencio.com/" http://senhorprudencio.com/

Visita ao atelier do Designer Luís Buchinho.  HYPERLINK "http://www.luisbuchinho.

pt/" http://www.luisbuchinho.pt/

Visita ao atelier de Atelier des Createurs, alfaiataria.  HYPERLINK "https://

atelierdescreateurs.wordpress.com/" https://atelierdescreateurs.wordpress.com/

Dia 4

Visita à Fábrica de Santo Thyrso.

Dia 5

Manhã

Visita ao Museu de Serralves.

Tarde

Visita à Loja do Designer Nuno Baltazar.  HYPERLINK "http://www.nunobaltazar.

com/" http://www.nunobaltazar.com/

Visita à Loja Wrong Weather.  HYPERLINK "http://www.wrongweather.net/" http://

www.wrongweather.net/ 

Visita à Casa da Música.  HYPERLINK "http://www.casadamusica.com/" http://www.

casadamusica.com/ 

Visita à Loja da Katty Xiomara.  HYPERLINK "http://www.kattyxiomara.com/" http://

www.kattyxiomara.com/

Julho 2015

DESFILE DO FINAL DA LICENCIATURA DE MODA
Em data a definir

Apresentação pública dos projetos finais da Licenciatura em Design de Moda da ESAD 

14/15. 

CONCURSO JOVENS CRIADORES 2015 - LISBOA
Em data a definir

Seleção dos alunos a concurso.

Setembro 2015

CONCURSO PORTUGUESE FASHION NEWS
Participação de 2 alunos do último ano da Licenciatura em Design de Moda da ESAD, 

selecionados pela sua criatividade, profissionalismo e capacidade de trabalho.

O PFN será integrado na 2ª edição da Modtissimo 2015, em Setembro no Porto.

Outubro 2015

Moda Lisboa Sangue Novo
Em data a definir

Apresentação, em desfile, do Concurso Sangue Novo ss16.
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Anexo B – Relatório de Atividades da 
Associação de Estudantes
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Relatório de Atividades da Associação 
de Estudantes

SETEMBRO 2014

> WELCOME GIFT
> SUNSET 

OUTUBRO 2014

> TAINADA
> HALLOWEEN

NOVEMBRO 2014

> KIT DO ALUNO
> EXPOSIÇÃO DE FINALISTAS 
> PALESTRA/WORKSHOP

DEZEMBRO 2014

> FESTA DE NATAL
> MADRID (17/18/19/20)
> RECOLHA SOLIDÁRIA

JANEIRO 2015

> PRATAS DA CASA
> REVISTA ONLINE
> PALESTRA/WORKSHOP

FEVEREIRO 2015

> FESTA DE CARNAVAL 
> TORNEIO SOLIDÁRIO
> PALESTRA/WORKSHOP

MARÇO 2015

> CONCURSO DA BARRACA DA QUEIMA

ABRIL 2015

> FESTA DA PÁSCOA
> REVISTA ONLINE

MAIO 2015

> SEMANA DE PALESTARS/WORKSHOPS

JUNHO 2015

> BAILE DE FINALISTAS
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Anexo C – Relatório de Atividades do 
Departamento de Comunicação  
e Projeto
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Relatório de Atividades do 
Departamento de Comunicação  
e Projeto

O Departamento de Projeto e Comunicação visa estabelecer a comunicação interna 

e externa da escola, quer ao nível das relações com os seus alunos e docentes, quer 

na ligação ao exterior, incentivando o desenvolvimento de projetos de publicações, 

exposições, aulas abertas, conferências, concursos ou eventos, garantindo a sua 

organização, produção e divulgação. O departamento procura responder aos inputs 

da comunidade escolar e da sociedade em geral, garantindo a integração da escola 

em projetos promovidos com várias entidades e empresas, das quais são exemplo 

a Câmara Municipal de Matosinhos, a RAR Imobiliária, a DGArtes, a Digilabel, 

entre muitas outras. As relações internacionais são igualmente uma prioridade, 

concretizada através de uma dinâmica de intercâmbios e parcerias com instituições e 

universidades internacionais, integrando um número elevado de professores e alunos 

estrangeiros, mediante a premissa de abertura à inclusão, à partilha e à procura de 

um processo projetual capaz de criar identidade.

PROJETOS 
gestão e desenvolvimento

Fábrica de Santo Thyrso
Desenvolvimento do projeto e estratégia da Incubadora de Moda e Design e da Nave 

Cultural, bem como da programação e eventos associados. 

Apresentação da Incubadora de Moda da FST  – Setembro 2014

C/ Câmara Municipal de Santo Tirso

Vídeo Promocional Fábrica de Santo Thyrso 
Desenvolvimento de vídeo comercial  sobre a Fábrica de Santo Thyrso

– Maio 2015

C/ Câmara Municipal de Santo Tirso

Fachada da Fábrica de Santo Thyrso
Desenvolvimento de projeto para muros e fachada da Fábrica de Santo Thyrso

– Maio 2015

C/ Câmara Municipal de Santo Tirso

Museu da Indústria Têxtil
Desenvolvimento de projeto de museu e tecidoteca para submissão a um quadro 

comunitário.

– data a designar

C/ Câmara Municipal de Santo Tirso

Exposição João Machado
Proposta de exposição da obra em cartaz do designer e escultor João Machado
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– data a designar

C/ Câmara Municipal de Santo Tirso

Semana da Moda e do Design 2015
A segunda edição da Semana da Moda e do Design na Fábrica de Santo Thyrso que 

se realizará em Outubro de 2015, pretende ser impactante, quer sob o ponto de vista 

local, fazendo assim um apelo à participação e envolvimento da comunidade, quer 

sob o ponto de vista internacional, na medida em que pretende colocar a Fábrica de 

Santo Thyrso no panorama internacional da cultura criativa, apostando em convites 

a personalidades e exposições que demonstrem esta vontade de estar na vanguarda 

artística.

– Outubro 2015

C/ Câmara Municipal de Santo Tirso

Incubadora de Design - Mercado Municipal 
Desenvolvimento do projeto e estratégia da Incubadora de Design (Mercado 

Municipal de Matosinhos) e da programação e eventos da galeria; desenvolvimento do 

projeto de arquitetura das incubadoras.

C/ Câmara Municipal de Matosinhos

Matosinhos Cidade Criativa
No âmbito da criação de novos equipamentos municipais e novos projetos para a 

cidade de Matosinhos, tal como a Casa do Design, a cidade de Matosinhos surge como 

cidade Criativa. A cidade reúne os critérios para a candidatura a Cidade do Design 

da Unesco (2015) e a World Design Capital (2018) neste sentido surge assim a proposta 

para o desenvolvimento da imagem e afirmação da marca (city branding) Matosinhos.

– Março 2015

C/ Câmara Municipal de Matosinhos

Senhor Matosinhos
Desenvolvimento de imagem gráfica pelo curso de comunicação 2ºano da ESAD

— Março 2015

C/ Câmara Municipal de Matosinhos

Colófon – Uma História do Design de Livros em Portugal 
Exposição e edição de catálogo - Quinta de Santiago em Matosinhos

— 7 Maio 2015

C/ Câmara Municipal de Matosinhos

Casa do Design
Espaço expositivo e interativo permanente
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– Setembro 2015

C/ Câmara Municipal de Matosinhos

Design do Mar
Exposição - Comissária Guta Moura Guedes

— 6 Setembro 2015

C/ Câmara Municipal de Matosinhos

Arte Popular
Exposição - 

— Outubro 2015

C/ Câmara Municipal de Matosinhos

Orla Costeira de Matosinhos
Publicação

C/ Câmara Municipal de Matosinhos

Paredes Polo do Design Mobiliário
Desenvolvimento do projeto. Art on Chairs – Duets 2015

C/ Câmara Municipal de Paredes

Programa de Televisão sobre Design 
RTP2 – Desenvolvimento de separadores e genérico

— 2015

C/ Clepsydra 

Exposição do mobiliário da Universidade de Coimbra
— Setembro 2015

C/ CAPC

PUBLICAÇÕES
Pli Arte & Design

Número Especial Ano do Design português

— Setembro 2015 [Coord. José Bártolo e Sérgio Afonso]

Coleção Design E
Livro de José Bártolo e Rosa Alice Branco

— Março 2015 [Coord. Sérgio Afonso]

Livro João Machado
— 2015 [Coord. José Bártolo]
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Coleção Monográfica Autores
Concepção José Bártolo

—2015 [Coord. Joana Santos]

Design em Portugal
Coleção em 8 volumes e edição em livro

Coordenação: José Bártolo; Design: Rute Carvalho; Autores: Helena Souto, Rui Afonso 

Santos, Victor Almeida, José Bártolo, Maria João Baltazar, Helena Sofia Silva

Publicações no Público em parceria Verso da História

— Março 2015 [Coord. José Bártolo]

PARCERIAS
Gestão

Câmara Municipal de Matosinhos

Câmara Municipal de Santo Tirso

Câmara Municipal de Paredes

Fundação Santo Thyrso

Governo de Portugal

Experimenta Design

Addict

Adobe

Metro do Porto 

Associação Dante Alighieri

IFA - Institut fur Auslandsbeziehungen + Goethe Institute

Planificação das exposições a desenvolver no âmbito da Parceria (ex: ULM + 

Arquitetos Alemães + Deustscher Werkbund + Come In).
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Imprensa Nacional Casa da Moeda

Planificação de catálogos a desenvolver.

RAR Imobiliária

Parcerias de cariz pedagógico.

Niepoort

Apoio aos eventos.

POD Digital

Apoio aos eventos.

Softlight

Cedência de materiais.

Clepsydra

Fnac

Descontos e cedência de materiais.

Verso da História

Co-edição.

Artbooks

Edição Siza Design com duplo ISBN.

Digilabel

Apoio aos eventos.

Idiot Mag

Vodafone

CAPC

Ano zero.

DGARTES

Acústica

Cedência de material.
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APDL

Apoio aos eventos

-

EVENTOS departamento projeto e comunicação
organização, produção, divulgação

FÁBRICA DE SANTO THYRSO

25 de Setembro 2014

S, M, L, XL – Fashion and Design Moment
Um evento que tem como pontos altos a apresentação dos projetos residentes da 

Fábrica de Santo Thyrso e a publicação SMLXL Fashion and Design Week Edição 2013. 

[coord. Sérgio Afonso, José Bártolo]

7 nov a 14 dez 2014

COME-IN - O Design de Interiores como Meio de Arte Contemporânea na Alemanha 
[coord. Maria Milano]

COME-IN, artistas

Bettina Allamoda · John Bock · Matti Braun Björn Dahlem · Tobias und Raphael Danke 

· Heide Deigert · Christina Doll · Stefan Eberstadt· Christian Flamm Claus Föttinger· 

Dorothee Golz · Hans Hemmert Eva Hertzsch / Adam Page Stefan Kern · Andree 

Korpys / Markus Löffler · Isa Melsheimer · Tobias Rehberger · Peter Rösel · Daniel Roth 

· Silke Schatz · Erik Schmidt Gregor Schneider · Tilo Schulz · Johannes Spehr · Corinna 

Weidner / Erik Schmidt

Remade Furniture, participantes

Rubi, candeeiro Joana Pais · Another Chance, sistema para cadeiras Soraia Costa · 

Spider Chair Catarina Ramada · Cornucópia, mesa Maria Jorge Tavares · Cinderella, 

cadeira Ana Santos · Credenza Isabel Pinto · Poltroncina, cadeira de braços e apoia pés 

Elisabete Ribeiro · coordenação João Cruz · apoio/produção José Castro

ANO DO DESIGN PORTUGUÊS 2014/15
site design português

O mapeamento e a montra digital do Design Português, site concebido e 

desenvolvido pela ESAD no âmbito do Ano do Design Português 2014/15. Integrado na 

programação oficial do Ano do Design Português 2014/2015 - dada a sua importância 

estratégica para o território do design nacional - o site HYPERLINK "http://www.

designportugues.pt/"www.designportugues.pt apresenta a programação do ano, seja 

ela da iniciativa do Governo Português, seja ela da iniciativa de outros protagonistas
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ART on CHAIRS/Duets
18 Set 2014

Exposição

A ESAD integra a Beijing Design Week 2014 com a exposição DUETS, no âmbito do 

evento Art On Chairs [coord. Emanuel Barbosa].

PLI ARTE & DESIGN 
28 Set a 31 Out 2014 > Lançamento do 5º número da revista PLI arte & design, dedicado 

ao tema Produção, é assinalado na ESAD com ciclo de conversas.

PLI convida >  Programação:
28 out, 15:00

PLI nº 5 Produção
José Bártolo

Miguel Leal

Júlio Dolbeth

29 out, 15:00

Memória de Elefante
Jorge Silva

Rádio-Alcatifa

Luís Miguel Castro

30 out, 11:00

Monumentânea
Mário Moura

30 out, 15:00

Casa International
Emanuel Barbosa

31 out, 16:00

PLI arte & design
José Bártolo

Inês Nepomuceno

Design Factory

José António Teixeira

Maria Ramalho
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31 out, 17:00

Design Factory instalação (inaug.)

CONCURSOS

27 jan – 16 mar 2015

concurso exponor
Concurso para a realização de um projeto de estrutura e stand para as feiras da 

Exponor| prémio iPad mini 16 G.

Até 20 Março 2015

concurso 10 sitting áreas
MAR Shopping, IKEA e ESAD juntaram-se para realizar um concurso no âmbito do 

qual os finalistas da licenciatura em Design de Interiores da ESAD - Escola Superior 

de Artes e Design de Matosinhos vão poder planear, projetar e implementar 10 sitting 

areas do maior centro comercial do norte do país |prémio dois anos de propinas para a 

frequência do Mestrado em Design de Interiores da ESAD.

Janeiro 2015 (vencedor em setembro 2015)

PRÉMIO ESAD/COELHO DOS SANTOS
Concurso de talento com prémio no valor de €12.500, uma Bolsa de Estudo dirigida aos 

estudantes do 12º ano [coord. Joana Santos, José Simões]

-

OUTROS PROJETOS
26 Set a 26 Out 2014

Os finalistas de Design de Moda 2013/14 apresentam os seus projetos no Porto 

[coord. Maria Gambina].

30 abr 2015

ESAD WORLD GRAPHICS DAY 2015
Sexta edição (Cine-Teatro Constantino Nery).

data a designar

BOOKS MAKE FRIENDS 2015
Feira de edição independente.
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EXPOSIÇÕES + WORKSHOPS + FEIRAS
apoio à iniciativa pedagógica

CONFERÊNCIAS/AULAS ABERTAS
HYPERLINK "http://www.esad.pt/pt/cursos/mestrado/comunicacao" ESAD MA in 

Communication Design
3 Dez 2014 – Russell Bestley

12 Nov 2014– Andrew Haslam

25 Nov 2014 – Pedro C. Almeida

6 jan 2015 – Francisco Laranjo

7 jan 2015 - Roderick Mills

ESAD id talks
11 nov 2014 - Boris Fabris

9 dez 2014 - Uwe Gruenewald

17 dez - Ricardo Figueiroa

10 fev - Rui Pedro Caramez

19 mar - Werner Engels

14 abr - Paulo Parra

15 mai - André Pinto

5 junho -Alexander Neumeister

21 nov a 5 dez 2014

Flag ship
Mostra dos trabalhos resultantes do workshop de maquetas conceptuais para o 

projeto de uma Flag Ship [coord. Désirée Pedro, Maria Milano e Paulo Seco].

24 nov a 2 dez 2014

Workshop de fotografia para interiores
No âmbito do Mestrado em Design de Interiores, decorre o workshop dinamizado pela 

fotógrafa Inês D'Orey. O Workshop é dirigido aos alunos do 2ª ano do Mestrado em 

Design de Interiores da ESAD, trabalha o registo fotográfico de espaços interiores da 

Quadra Marítima de Matosinhos [coord. Maria Milano e Inês D'Orey].

6 dez 2014

mano/a/mano
Projeto de arte urbana dos alunos do 1º ano no âmbito da disciplina de Laboratório 

de Imagem. MANO/A/MANO é um projeto apresentado em sala de aula, que envolve 

todos os alunos do 1º ano da ESAD numa ação de arte urbana [coord. Elias Marques, 

Sérgio Correia].
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6 dez 2014

pop-up shop 2014
No dia 6 de dezembro, nas galerias Lumière, no Porto, os alunos do Mestrado em 

Design de Comunicação promovem uma experiência pop up [coord. Andrew Howard].

10 dez 2014

emílio remelhe
Workshop de ação, reação e interação, na oportunidade de exercitar e refletir sobre o 

uso da linguagem em favor do processo [coord. Andrew Howard].

12 dez 2014

retail design – um novo conceito de loja
Gabriela Lecour apresenta o novo conceito de loja que o Grupo Sonae considera ser 

a nova geração de hipermercados e que está a aplicar nos espaços Continente [coord. 

Susana Fernando].

16 dez 2014 a 16 jan 2015

folhas
Mostra de ilustrações originais de Evelina Oliveira, no âmbito do projeto Livro de 

Imagens, intitulado Folhas [coord. José Saraiva].

21 dez 2014

christmas flash sale
Uma venda de Natal no âmbito da Pós-Graduação em Ilustração e Animação Digital 

[coord. José Saraiva].

8 jan 2015

you gotta move
Youth, Chei Crew, Laro Lagosta & Riça renovam a intervenção graffiti no mural da 

ESAD.A HYPERLINK "https://www.facebook.com/ESADAE"Associação de Estudantes 

da ESAD celebra o início do novo ano com um dia de ações na escola: arte urbana, 

cultura, música e animação [coord. AEESAD].

15 a 30 jan 2015

escada
Mostra de trabalhos dos alunos de Design de Interiores do 3º ano da Licenciatura em 

Design de Interiores sobre o tema Escada. Os projetos foram desenvolvidos no âmbito 

da unidade curricular de Construção para Interiores [coord. Paulo Seco].
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22 jan a 6 fev 2015

portugal ilustrado
Exposição coletiva de comemoração do 4º aniversário da Illustopia. A propósito da 

comemoração do seu 4º aniversário, a agência HYPERLINK "http://www.illustopia.

com/"Illustopia reuniu os ilustradores que representa numa exposição coletiva 

intitulada Portugal Ilustrado [coord. José Saraiva].

29 jan 2015

aula aberta basf
No âmbito do workshop Projeto das Superfícies, a BASF apresenta uma aula aberta 

sobre revestimentos e pavimentos [coord. Maria Milano].

30 jan 2015

duets 2015
A segunda edição do projeto DUETS inaugura em Paredes a 30 de Janeiro.

HYPERLINK "http://www.artonchairs.com/pt/areas/duets"DUETS desenvolve-se 

a partir do encontro entre designers e personalidades de prestígio internacional, 

aos quais se juntam empresas do concelho de Paredes [coord. José Bártolo e Sérgio 

Afonso].

5 fev 2015

josé brandão, designer
O livro José Brandão, Designer - Cultura e Prática do Design Gráfico, uma publicação 

da Fundação Calouste Gulbenkian, é apresentado na ESAD em Fevereiro.

12 fev 2015

interior and furniture design: arranque
A licenciatura HYPERLINK "http://www.esad.pt/pt/cursos/licenciatura/interior-

and-furniture-design"Interior and Furniture Design consiste num curso superior 

conjunto entre a ESAD e o Vilnius College of Design, lecionado em Inglês, uma 

aposta na formação internacional de profissionais que visem o desenvolvimento de 

competências inovadoras para a compreensão e transformação dos espaços, bem 

como a aprendizagem de ferramentas de projeto relacionados com a arquitetura, 

equipamentos e mobiliário [coord. Rui Canela e Antonino Jorge].

12 a 20 fev 2015

pancho guedes viagens - livro e exposição
O projeto HYPERLINK "http://www.panchoguedes.com/"Pancho Guedes Viagens vai 

estar na ESAD com a apresentação da exposição e do livro Pancho Guedes Nunca Foi 

ao Japão [coord. Lucio Magri]. 
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20 fev 2015

coleção design e
Apresentação da coleção Design e na FNAC, com Victor Margolin e o livro Design e 

Risco de Mudança no primeiro número [coord. Rosa Alice Branco].

21 fev a 26 abr 2015

siza design
A exposição Siza Design - A Recuperação do Sentido do Tempo apresenta uma 

abordagem inédita e exaustiva sobre a obra de design do prestigiado arquiteto 

português [coord. Sérgio Afonso].

23 fev 2015

fahrenheit 451
Exibição do filme de François Truffaut no auditório da ESAD.

26 fev a 10 abr 2015

arquitetura revista
A exposição e debate Arquitetura Revista, no âmbito do programa geral do 

projeto O Lugar do Discurso, constituem mais um contributo para a abordagem 

das intersecções entre arquitetura, design gráfico e cultura visual, analisando a 

importância das revistas da arquitetura na história do design português [coord. José 

Bártolo].

3 a 27 mar 2015

olhar, tocar
Exposição de Ana João, aluna do Mestrado em Design de Comunicação da ESAD. Os 

artefactos presentes na exposição Olhar, Tocar, de Ana João, aluna do HYPERLINK 

"http://www.esad.pt/pt/cursos/mestrado/comunicacao"Mestrado em Design de 

Comunicação, finalista em 2013/2014, convidam o público a descobrir conteúdos e 

mensagens no momento de interação [coord. Pedro Serapicos].

WORKSHOPS
HYPERLINK "http://www.esad.pt/pt/cursos/mestrado/comunicacao" ESAD MA in 

Communication Design
15-17 Oct 2014

workshop with HYPERLINK "http://www.hamishmuir.com/" Jessica Helfand

3-6 nov 2013

workshop with  HYPERLINK "http://media-experts.arts.ac.uk/profile/russell-bestley" 

Russell Bestley
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12-14 Nov 2014

workshop with Andrew Haslam

25-28 nov

workshop with Pedro Almeida

10-12 Dez 2014

workshop with  HYPERLINK "http://www.instituteofmaking.org.uk/about/people" 

Emílio Remelhe

7-9 Jan 2015

Workshop with Roderick Mills

25-27 Feb + 19-20 Mar 2015

workshop with George Hardie

15-17 apr 2015

workshop with Martin Coreen

Pós-Graduação em Ilustração e Animação Digital

Ilustração editorial, HYPERLINK "http://www.lucaszanotto.com/" André Loba 

EVENTOS E PARTICIPAÇÕES apoio

16 jan a 8 fev 2015

fête du graphisme 2015
Andrew Howard, docente da ESAD, vai integrar a exposição internacional We Love 

Books. O seu trabalho está integrado numa exposição internacional sobre design 

editorial realizada no âmbito do programa do festival [coord. Andrew Howard]. 

22 jan 2015

innowiz in a box
Um evento anual que oferece uma plataforma para facilitadores criativos e design 

thinkers. O programa inclui a participação de entidades como ESAD, Creax, Horsum, 

The Parking Lot, Flanders InShape e These Days, bem como de dois conferencistas 

especiais - Gijs van Wulfen, inventor do FORTH Innovation Method, e Pierre-Yves 

Panis, diretor criativo da Orange France [coord. Katja Tschimmel].
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6 a 11 Fev 2015

mercedes-benz fashion week Madrid
David Catalán, ex-aluno da ESAD em Design de Moda, volta à HYPERLINK "http://

www.ifema.es/mercedesbenzfwm_01/Disenadores/DisenadoresEGO/DavidCatalan/

index.htm"Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, depois de no ano passado ter 

conquistado o HYPERLINK "http://www.esad.pt/pt/feeds/premio-talent-em-

madrid"Prémio Talent no concurso Samsung EGO promovido no âmbito do evento 

[coord. Maria Gambina].

14 Fev 2015

HYPERLINK "http://www.gazetadosartistas.pt/?p=29221" free

Beatriz Bettencourt, Carolina Machado, Juliana Pinto e Ricard Garcia, alunos da 

Licenciatura em Design de Moda assinam desenho e execução de figurinos para a 

criação da  HYPERLINK "http://www.companhiainstavel.pt/" Companhia Instável. 

Um espetáculo de dança Free, uma produção da companhia com direção de Gregory 

Maqoma, apresentada no Rivoli, no Porto, a 14 de fevereiro, uma visão coreográfica 

das dimensões geográficas e sociais extremas do continente Africano. [coord. Maria 

Gambina e Paulo Cravo].

10 e 11 Dez 2014

Kalandraka 
4ª edição feira de oportunidades [coord. José Saraiva].

-

CAPTAÇÃO DE ALUNOS 

SEMANA DA ESAD 
9 a 13 mar 2015

VISITAS ESCOLAS SECUNDÁRIAS
Previstas cerca de 20 visitas/atividades.

-

PRÉMIOS
13 Nov 2014

New traditional jewellery 
Teresa Dantas, licenciada em HYPERLINK "http://www.esad.pt/pt/cursos/

licenciatura/joalharia"Joalharia pela ESAD, foi a vencedora do prestigiado 

HYPERLINK "http://www.newtraditionaljewellery.com/"New Traditional Jewellery - 

International Design Contest, na categoria Professionals com a peça Phoenix.
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11 Dez 2014

best of the best em ilustração
HYPERLINK "http://www.esad.pt/pt/feeds/josesaraivailustrador.blogspot.

com"José Manuel Saraiva, ilustrador e coordenador da Pós-Graduação em 

Ilustração e Animação Digital na ESAD, recebeu a distinção Best of the Best dos 

prémios internacionais HYPERLINK "http://www.graphiccompetitions.com/jump.

php?contest=hiii-illustration-2014-international-competition"Hiii Illustration 2014 

[Coord. José Manuel Saraiva].

26 fev 2015

novos prémios na modtissimo
Mário Calisto, Ana Oliveira e Ana Delci, alunos da Licenciatura em Design de Moda 

da ESAD, ficaram entre os primeiros classificados no Concurso Novos Criadores PFN, 

relativo ao 1º semestre de 2015, realizado dia 26 de fevereiro na Alfândega do Porto 

[Coord. Maria Gambina].
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