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cv //
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL //
art director sénior na QA publicidade, 2014-2019
docente na ESD - escola superior de design do IPCA (curso design gráfico), 2009-2017
diretor criativo no ITI - instituto técnico de inovação, 2011-2013
designer de comunicação na CAETSU, 2000-2011
HABILITAÇÕES //
mestrado em arte e multimédia na FBAUP - faculdade de belas artes, universidade do porto, 2005-07
licenciatura em design de comunicação na FBAUP - faculdade de belas artes, universidade do porto, 1995-2000
doutoramento em arte e design na FBAUP - faculdade de belas artes, universidade do porto, 2012.13 (ano 1)
WORK, ATIVIDADES RELEVANTES //
¬ participação com o projeto ’não-lugares no porto’ num ‘guia das comunidades’ da cidade do porto, a convite do facebook portugal, 2019
¬ participação de comunicação de artigo intitulado “Lenga lenga, Trângulo Mângulo, no EIMAD, encontro de investigação em design, 2018
¬ criatividade/direção de arte de campanha “performance em movimento” — continenltal pneus, 2018
¬ criatividade/direção de arte de campanhas promocionais RP 72h integradas (online e offline), 2015-2019
¬ criatividade/direção de arte do evento ”Contiteam 2017” QA publicidade, 2017
¬ criatividade/direção de arte da ampanha da continental ”Vive o Euro 2016 à grande!”, 2016
¬ criatividade/direção de arte da campanha de verão (prevenção do VIH da Abraço: ”Este verão não te esqueças do protetor”, 2015
¬ membro da comissão organizadora do diaD 2015—conversas sobre design—auditório do campus do IPCA (barcelos) 04 mar 2015
¬ orientação dos workshops #5 e #6 “lugar ou não-lugar?” na cidade de braga (2 edições), casa do professor, 27 set 2014 e 17 jan 2015
¬ criação da comunicação do evento Mabor “68 anos de tradição desportiva” no circuito Vasco Sameiro (braga) 26 nov 2014
¬ coordenação, membro da comissão organizadora e orador do “Comunicar Design 2014”, na casa do professor (braga) 26, 27 set 2014
¬ membro da comissão organizadora da mostra diana project ipca 2014 na embaixada lomográfica (porto) 17 a 31 mai 2014
¬ orientação do workshop #4 “lugar / não-lugar?” na cidade de bragança, (encontr@rte 2014 ) no museu do abade de baçal, 10 mai 2014
¬ orador convidado no encontr@rte | bragança | 2014 no centro de arte contemporânea graça morais (bragança) 09 mai 2014
¬ membro da comissão organizadora do dia d 2014 - conversas sobre design”, auditório da câmara municipal (barcelos) 02 abr 2014
¬ orador convidado no encontr@rte | porto | 2013 no museu nacional de imprensa (porto) 27 e 28 set 2013
¬ responsável pela comunicação do 2º seminário internacional de educação especial aia & iti (parque biológico, vn gaia) 04-05 jul 2013
¬ comunicação a convite da univ. minho - “numa perspectiva de comunicação criativa e cultura visual” (braga) 10 mai 2013
¬ orientação do workshop #3 “lugar / não-lugar?” na cidade de lisboa, (observ@rte 2013 ), museu nacional de arte antiga, 23 mar 2013
¬ orientação do workshop #2 “lugar / não-lugar?” na cidade de aveiro, museu cidade de aveiro, 02 mar 2013
¬ participação em exposição colectiva, museu da fbaup, 25 jan/28 fev 2013
¬ orientação do workshop #1 “lugar ou não-lugar?” no centro histórico da cidade do porto, cpf, 10 nov 2012
¬ responsável pelo ‘new branding e sinalética da casa do professor, braga, 2012-14
¬ membro da comissão organizadora do ”dia d 2012 - conversas sobre design”, auditório da câmara municipal de barcelos, 21 mar 2012
¬ entrevista no programa porto alive! verão, do porto canal (emissão em directo), sobre o projecto ‘nao-lugares.com’, 28 jul 2009
¬ coordenação e participação (como orador/moderador) na conferência “não-lugares na cidade do porto” no cpf, porto, 25 jul 2009
¬ entrevista no programa ‘portugal em directo’, nos estúdios da antena 1 / rtp (emissão em directo) sobre o projecto ‘nao-lugares’, 24 jul 2009
¬ exposição fotográfica (individual) “não-lugares na cidade do porto” no cpf (centro português de fotografia), porto, 27 jun./02 ago 2009
¬ design/criação de stand “toyota tetris” - festival ‘rock in rio’ lisboa (parque bela vista) 30-31 maio / 01, 05 e 06 jun 2008
¬ criação de stand “toyota yaris rock in rio”, para o festival “rock in rio lisboa” [parque bela vista] jun 2004
¬ criação de stand “toyota yaris rock in rio”, para a fil - salão automóvel de lisboa [parque das nações] mai 2004
¬ participação festival de curtas metragens do porto “corta!” na biblioteca mun. almeida garrett do porto, mai 2003
¬ criação de projecto fotográfico conceptual “metamorfose urbana” para o ‘porto 2001’, 1999-2000
¬ fez voluntariado na AMI-porto, 1995-2000
AWARDS, NOMEAÇÕES, REPRESENTAÇÕES //
¬ duas nomeações para «a’ art direction award & competition 2019»
¬ 1º prémio — concurso ccp (clube de criativos de portugal) — cartaz “nunca é tarde para ser yorn” (anunciante: yorn) 2002
¬ menção honrosa — concurso ccp (clube de criativos de portugal) — cartaz “add attachment” (anunciante: sagres) 2001
¬ representação do website “305design” no wdi7—web design index 7, 2007
¬ work 305design publicado no bb07 —brainstorming books, 2007
¬ representação do website “305design” no wda—website design awards, 2006
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bio //
nasceu no douro mas cedo foi estudar para a cidade do porto, atualmente reside na póvoa de varzim.
em 2000 licenciou-se em design de comunicação pela faculdade de belas artes da universidade do porto, em 2007
concluiu o mestrado em arte multimédia e, em 2013 iniciou a sua primeira ‘aventura doutoral’ na mesma faculdade.
desde o início da sua carreira que concilía a sua actividade profissional com a docência.
o seu gosto pela imagem (em investigação) despoletou a orientação de vários workshops em algumas cidades do
país (facebook.com/naolugaresnoporto) com o intuito de disseminar o conceito ‘não-lugaridade’ do espaço público.
é um eterno curioso em design—advertising—e um apaixonado pela arte de ensinar.
trabalhou e tem trabalhado com diversas marcas/ instituições (nacionais e internacionais), nomeadamente toyota,
bmw, lexus, mini, metro do porto, sic tv, ge money, grupo celeste, grupo salvador caetano, grupo fdo, apcor, beira
douro cafés, vinhos dão, essência do vinho, timberland, famo, aeg portuguesa, apn, grupo celeste, amb 3e, instituto
técnico de inovação, casa do professor, radio popular, continental pneus e molaflex.
trabalhou como designer e mais tarde como diretor de arte na agência CAETSU (2000-2011) e, inclusive conciliava
esporadicamente o gosto pela imagem—fotografiada—no estúdio de produção fotográfica da agência.
foi diretor criativo e coordenador do dep. de design do ITI-instituto técnico de inovação (2011-2013).
organizou e coordenou “comunicar design “ 2014 na casa do professor em braga.
fno âmbito da docência, foi membro da comissão organizadora do dia.D (2012, 2014, 2015) no IPCA.
lecionou vários anos na ESD–IPCA (curso de design gráfico e de mestrado (MDDP), em barcelos.
trabalhou como art ditector senior/criativo na QA publicidade, no porto.
atualmente é membro do iD+ (research institute for design, media and culture) desde 2007.
work ~ portfolio: www.305design.pt
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[+351] 914375502
vitor.tavares@gmail.com
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