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Designer Autodidacta
Domínio  de  várias  técnicas  artesanais,  aplicadas  em  diversos  materiais
reciclados.
Conhecimentos avançados do software de design Open Source Linux, Gimp
2.8, Sweet home 3D, Inkscape e Blinder.
Obras representadas no mercado particular, tais como artigos decorativos,
utilidades e pequeno mobiliário.
Gosto  pela  criação  de  novas  peças,  a  partir  de  materiais  danificados,
rejeitados, esquecidos.
O  meu  lema  é  o  modo  upcycle,  melhor  definido  nesta  junção  de  duas
reflexões de Lavoisier: nada se perde, tudo se transforma e muda de dono.

Cada  peça  é  acompanhada  por  uma  etiqueta  personalizada,  que  inclui
retrato  da  cabra,  ambiente,  reflexão  e  sentido  da  obra.  Trata-se  da
representação e  memorial  à  minha cabra de estimação,  e  em defesa da
espécie, perante a expressão “ A vida é uma cabra ...” 

De  várias  obras  realizadas  no  último  ano  ,  apresento  neste  portfólio  as
minhas favoritas, onze tabuleiros, com fotografias e descrição de materiais.
Ao  meu gosto  pela  criação  de  peças  úteis,  é  incontornável  a  adição  de
originalidade, criatividade, que se reflete na peça, no modo de upcycle em
forma de arte. Por isto, cada tabuleiro se torna uma peça única, que não
pode ser replicada na íntegra.
Os meus próximos projectos vão manifestar o mesmo conceito de upcycle,
traduzido em peças de arte mas numa vertente mais escultural. 
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Tabuleiro Metamorfose
Ano 2018
Dimensões: 53 cm x 25cm x 12
Materiais: cruzetas, barras de cortinados, tábua maciça de mesa em pinho, materiais
de pichelaria diversos, ferragens.
Proteção: esmalte e bondex.



Tabuleiro Silly
Ano 2018
Dimensões: 46 cm x 17cm x 13,5 cm
Materiais: cruzetas, tábuas de pipo, pernas de cómoda em castanho anos 20, tachas,
folhas de atadeira tratadas, materiais de pichelaria diversos, ferragens.
Proteção: Acrilicos e bondex.



Tabuleiro Violino
Ano 2017
Dimensões: 38 cm x 25 cm x 7 cm
Materiais: Violino anos 20, gavetas madeira maciça em castanho anos 70, ganchos de
aço, materiais de pichelaria diversos, ferragens de porta recriadas.
Proteção: Acrilicos e bondex.



Tabuleiro Chaves
Ano 2017
Dimensões: 47 cm x 25 cm x 3 cm
Materiais:  Gavetas  madeira  maciça  em  castanho  anos  20,  apliques  madeira
decorativos recriados, chaves, braçadeiras, materiais de pichelaria diversos, ferragens.
Proteção: Vulcano 7.



Tabuleiro Carril Floral
Ano 2017
Dimensões: 49,5 cm x 24 cm x 3,5 cm
Materiais: Gaveta madeira maciça em pinho, apliques de balança, porcas, apliques
madeira decorativos recriados, ferragens.
Proteção: Vulcano 7.



Tabuleiro Free me
Ano 2018
Dimensões: 50,5 cm x 27 cm x 2 cm
Materiais: Gaveta madeira maciça em pinho, correntes, ferragens.
Proteção: Acrilícos e bondex.



Tabuleiro Clouds Goat Screw
Ano 2017
Dimensões: 52,5 cm x 30 cm x 1,5 cm
Materiais: Gaveta madeira maciça em pinho, molduras.
Proteção: Esmalte e bondex.



Tabuleiro Buda
Ano 2017
Dimensões: 40 cm x 30 cm x 3 cm
Materiais: Pele arca anos 20, moldura, madeira maciça gaveta, papercrete, rede de
filtro.
Proteção: Verniz, purpurina.



Tabuleiro Mocho
Ano 2017
Dimensões: 44 cm x 30 cm x 7,5 cm
Materiais:  Gavetas  e  apliques  madeira  maciça  anos  70,  apliques  ferragens,
braçadeiras, papercrete, ganchos, materiais pichelaria diversos.
Proteção: Verniz, purpurina, esmalte e bondex.



Tabuleiro Skyliner
Ano 2017
Dimensões: 42,5 cm x 30 cm x 6cm
Materiais: Gavetas madeira maciça anos 70, apliques ferragens e agrafos, braçadeiras,
papercrete, ganchos, materiais pichelaria diversos.
Proteção: Verniz, purpurina, esmalte e bondex.



Tabuleiro Geometria Floral
Ano 2017
Dimensões: 35,5 cm x 29 cm x 3 cm
Materiais: pele de arca anos 20, base caixa em metal, pedais de bicicleta, buchas,
braçadeiras, papercrete, materiais pichelaria diversos.
Proteção: Verniz, purpurina, esmalte.


