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felícia silva intro

felícia, de aveiro, portugal, e com base digital. 
licenciada em design e multimédia na universidade 
de coimbra. está a trabalhar como freelancer nas 
áreas do design gráfico e webdesign.

foi co-fundadora do 96STUDIO, e antes disso 
assistente e designer na CINCO STORE. faz parte 
das equipas de produção de alguns eventos 
culturais e musicais, como as escolíadas, meajazz 
ou o gliding barnacles, e alguns concertos do Avenida 
Café-Concerto. também ensina ballet clássico.

está constantemente a preparar as suas próximas 
viagens, à procura de concertos fixes, a descobrir 
novos livros e filmes, e perde demasiado tempo 
a brincar com os seus gatos.

SKILLS

ADOBE COLLECTION

- design gráfico, estratégia e definição de marca, web design, 

html, javascript, css, php, wordpress, elementor, squarespace, 

mailchimp, a aprender ilustração e ReactJS

- Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere, After Effects, Xd

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

2017 - AGORA

2018 - 2019

2017 - 2018

2016 - AGORA

DESIGNER MULTIMÉDIA / FREELANCER

CO-FUNDADORA E DESIGNER / 96STUDIO

ASSISTENTE E DESIGNER / CINCO STORE

PROFESSORA DE BALLET / CNM / PAULA SANTOS / ACM / HCM

EVENTOS

2019 - AGORA

2019 - AGORA

2018

2018

2017

2016 / 2018

2016 - AGORA

VOLUNTÁRIA

GLIDING BARNACLES  [CABEDELO]

ASSISTÊNCIA DE SALA

AVENIDA CAFÉ-CONCERTO [AVEIRO]

VOLUNTÁRIA - PROTOCOLO / IT

EUROPEAN UNIVERSITIES GAMES [COIMBRA]

EQUIPA DE PALCO

MEAJAZZ [MEALHADA]

ORGANIZAÇÃO - HEAD DESIGNER 

ULTRA GAMING FEST [COIMBRA]

ATTENDEE

STAFF / PRODUÇÃO / CONSELHEIRA DE JURI

ESCOLÍADAS GP / ESCOLÍADAS JÚNIOR

[COIMBRA, AVEIRO, VISEU, GUARDA, LEIRIA]

WEB SUMMIT [LISBOA]
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mimos originais branding, gráfico. 2020. 
mimos originais 
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mimos originais branding, gráfico. 2020. 
mimos originais 

Mimos Originais, antiga Marisqueira C3, é 
uma Marisqueira de referência em Cantanhede, 
e que num momento de mudança precisava 
de um rebranding total. 

Assim, seguindo os cálculos da numerologia 
chegámos ao nome Mimos Originais. 
Seguindo as orientações do feng shui na defini-
ção e concepção da marca, baseei-me no 
conceito de ascensão e crescimento.
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mimos originais branding, gráfico. 2020. 
mimos originais 

[experiências conceptuais]
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mimos originais branding, gráfico. 2020. 
mimos originais 
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mimos originais branding, gráfico. 2020. 
mimos originais 
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haffdelta branding, gráfico. 2019. 
haffdelta 
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haffdelta branding, gráfico. 2019. 
haffdelta 

A Haff Delta é uma empresa sediada em 
Aveiro e que se dedica ao agenciamento 
de artistas, à consultoria de programação 
e eventos culturais e à promoção e pro-
dução de espetáculos e eventos culturais, 
corporativos e sociais.
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haffdelta branding, gráfico. 2019. 
haffdelta 
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atlantic social lab front-end development. 2019. 
96STUDIO para Universidade de Coimbra 

[parceria OOF Design]
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atlantic social lab front-end development. 2019. 
96STUDIO para Universidade de Coimbra 

[parceria OOF Design]

O Centro de Estudos Sociais da Uni-
versidade de Coimbra está associa-
do a um projeto internacional de in-
vestigação com vários intervenientes 
dos setores governamentais, não go-
vernamentais e particulares. Através 
destas ações, foi responsável pelo 
Observatório para a Inovação Social 
no Espaço Atlântico – Atlantic Social 
Lab – uma plataforma que tem como 
objetivo contribuir para a visibilidade 
da investigação em torno da inova-
ção social bem como apresentar um 
repositório de informação.

A plataforma está dividida em quatro 
temas principais, e cada tema tem 
uma cor associada, que é transversal 
a todos os respetivos conteúdos.

Desenvolvemos vários elementos 
editáveis, como os gráficos e ma-
pas interativos, adição e edição de 
notícias, documentos, ou edição de 
qualquer tipo de conteúdo, e a cria-
ção automática de diagramas em 
formato PDF.
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atlantic social lab front-end development. 2019. 
96STUDIO para Universidade de Coimbra 

[parceria OOF Design]
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atlantic social lab front-end development. 2019. 
96STUDIO para Universidade de Coimbra 

[parceria OOF Design]
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atlantic social lab front-end development. 2019. 
96STUDIO para Universidade de Coimbra 

[parceria OOF Design]
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atlantic social lab front-end development. 2019. 
96STUDIO para Universidade de Coimbra 

[parceria OOF Design]
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terra batida branding, gráfico, packaging. 2019.
96STUDIO para Terra Batida.
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terra batida branding, gráfico, packaging. 2019.
96STUDIO para Terra Batida.

A Terra Batida é uma loja online de 
produtos feitos com respeito pelas 
pessoas e pelo planeta. Esta loja 
nasceu da ideia de que “é preciso 
aprender sempre e procurar cons-
tantemente novas soluções”.

Com esta ideologia em mente, 
trabalhámos lado a lado com a 
Terra Batida na criação da sua 
identidade gráfica. Quisemos 
focar-nos no aspeto orgânico, 
sem perder a simplicidade, e 
criámos uma identidade que alia 
o minimalismo à ligação com a 
natureza.
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terra batida branding, gráfico, packaging. 2019.
96STUDIO para Terra Batida.

[versão principal]

[versão horizontal reduzida]

[versão horizontal]

[símbolos]
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terra batida branding, gráfico, packaging. 2019.
96STUDIO para Terra Batida.
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infinitebook design gráfico, ilustração, fotografia. 2019. 
96STUDIO for Infinitebook

Durante o mês de agosto, o 96STUDIO 
ficou responsável por criar conteúdo 
para as redes sociais do infinitebook. 
Foi um projeto que me fez explorar mais 
áreas a que não estava habituada, como 
a ilustração e a fotografia, ao mesmo 
tempo em que trabalhava com uma 
marca com uma visão e ideologias em 
que acredito!

Concentrei-me em criar conteúdo 
atual, e promover o “engagement”.
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infinitebook design gráfico, ilustração, fotografia. 2019. 
96STUDIO for Infinitebook

[dia do filho do meio]
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infinitebook design gráfico, ilustração, fotografia. 2019. 
96STUDIO for Infinitebook

[dia de hiroshima]

[dia mundial do mosquito]
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infinitebook design gráfico, ilustração, fotografia. 2019. 
96STUDIO for Infinitebook
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infinitebook design gráfico, ilustração, fotografia. 2019. 
96STUDIO for Infinitebook

[aniversário do mickael jackson]
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infinitebook design gráfico, ilustração, fotografia. 2019. 
96STUDIO for Infinitebook

[estreia do filme “variações”]
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escolíadas.júnior branding, gráfico. 2019
96STUDIO para Escolíadas Júnior
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escolíadas.júnior branding, gráfico. 2019
96STUDIO para Escolíadas Júnior

Escolíadas Júnior é um projeto destinado ao 1º 
Ciclo do Ensino Básico, que visa proporcionar 
aos alunos atividades de Expressão Dramática, 
Expressão Corporal, Teatro e Música, e que cul-
mina na apresentação de um espetáculo.

Fomos contactadas para criar a identidade 
gráfica da edição de 2018 das Escolíadas Júnior, 
segundo a temática “Era uma Vez... no Espaço”.

Decidimos recriar a viagem das personagens, 
brincando com camadas e profundidades e as 
várias fases da história.
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escolíadas.júnior branding, gráfico. 2019
96STUDIO para Escolíadas Júnior

“O Planeta Terra está em perigo. Os homens 
percebem que a Terra está a ficar toda destruída 
e precisam de arranjar uma solução para pode-
rem sobreviver. Decidem construir um foguetão e 
procurar um novo planeta para viver. Viajam pelo 
espaço e encontram o planeta Lollipop, um pla-
neta muito colorido liderado pela rainha Lolly que 
faz tudo pelos seus súbditos, os candys. Perce-
bem que o Planeta Lollipop não é o planeta ideal 
e continuam à procura. Na sua viagem passam 
por uma cintura de meteoritos e a sua curiosi-
dade fá-los sair do foguetão e flutuar no espa-
ço. Continuam a viagem e chegam ao planeta 
Candra, um planeta onde existe pleno equilíbrio. 
Mune, um dos habitantes do planeta, explica que 
é possível viver num planeta em harmonia. Os 
homens percebem que é possível aplicar as me-
todologias de Candra no planeta Terra e chegam 
à conclusão que não precisam de procurar um 
novo planeta mas sim cuidar do planeta Terra.”
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escolíadas.júnior branding, gráfico. 2019
96STUDIO para Escolíadas Júnior
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escolíadas.júnior branding, gráfico. 2019
96STUDIO para Escolíadas Júnior
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cinco store gráfico, front-end development. 2017
cinco store

campanha e-mail para a marca 
cinco store.

GRÁFICO / NEWSLETTERCINCO STORE

5

campanha e-mail para a marca 
cinco store.

GRÁFICO / NEWSLETTERCINCO STORE

5

criação de campanhas 
para as redes sociais, 
newsletters e manuten-
ção do website.
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cinco store gráfico, front-end development. 2017
cinco store
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sempre que aceitar trabalhar de graça está a prejudicar outros gráfico, tipografia. 2017. 
projeto académico
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sempre que aceitar trabalhar de graça está a prejudicar outros gráfico, tipografia. 2017. 
projeto académico

“Sempre que aceitar trabalhar de 
graça está a prejudicar outros.”

Dois cartazes a preto e branco, um 
puramente tipográfico, outro pura-
mente imagético, que representem 
o lema da campanha.

Com o objetivo de representar o 
volume de trabalho de quem traba-
lha de graça versus todos os outros 
que consequentemente ficam sem 
trabalho, usei as técnicas de fotogra-
fia, desenho e digitalização para a 
realização deste projeto.
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sempre que aceitar trabalhar de graça está a prejudicar outros gráfico, tipografia. 2017. 
projeto académico
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ARline motors ux/ui, webdesign, front-end development. 
2019. 96STUDIO para ArlineMotors
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ARline motors ux/ui, webdesign, front-end development. 
2019. 96STUDIO para ArlineMotors

A UDream Porto contactou o 96STUDIO 
para, em parceria com eles, desenhar e 
desenvolver o website da ArlineMotors. 
ArlineMotors é um stand de carros usados 
no Porto, e precisavam de um site para se 
lançarem no mercado.

Estruturámos a informação, desenhámos 
e desenvolvemos o website, tendo em 
atenção tanto a facilidade de navegação 
e pesquisa do público, como a acessibili-
dade e simplicidade na edição e adição de 
informação por parte do nosso cliente.
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ARline motors ux/ui, webdesign, front-end development. 
2019. 96STUDIO para ArlineMotors
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ARline motors ux/ui, webdesign, front-end development. 
2019. 96STUDIO para ArlineMotors
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ilustração  ilustração. 2019. 
explorações pessoais
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ilustração  ilustração. 2019. 
explorações pessoais



43

poster series  gráfico. 2020. 
explorações pessoais
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obrigada!
falamos em breve?
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