


NOTA
As imagens utilizadas na proposta foram obtidas na página de Facebook da Fundação de Serralves (www.facebook.com/fundacaoserralves)
e no site do Arquiteto Carlos Castanheira (www.carloscastanheira.pt), destinando-se unicamente a ilustrar a proposta apresentada. 
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1. CONCEITO



1. CONCEITO / Parte 1

INSPIRAÇÃO
Epicentro do passadiço.
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TEORIA DA GESTALT
Utilização do espaço positivo e negativo para a construção visual do símbolo TTW.

1. CONCEITO / Parte 1

TREE TOP WALK
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1. CONCEITO / Parte 1
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A identidade visual desenvolvida para o TreeTopWalk Serralves caracteriza-se 

essencialmente pela síntese gráfica das iniciais que compõem o nome do projeto e dos seus

significados, que podemos extrair através da linguagem visual desenvolvida.

Tendo por base a figura geométrica do quadrado, que representa estabilidade e

simetria, foi desenvolvida uma estrutura que serve de base para a construção do símbolo, 

do logótipo e da linguagem gráfica aplicada nos diversos suportes visuais. Assim, o símbolo

TTW é uma combinação de positivo/negativo (luz/sombra) que permite representar as letras

T e W. A ligatura (união entre 2 ou mais letras) das duas letras T promove a horizontalidade do 

percurso e também a formação da letra W, com a ajuda de um retângulo que completa o

quadrado da estrutura. Através desta solução gráfica, inspirada na simplicidade das formas

geométricas encontradas na construção do passadiço e na qual a forma e a contra-forma do

desenho é utilizada intencionalmente para funcionar como um todo, é estabelecido um

paralelismo com o jogo de luz e sombra proporcionado pela obra arquitetónica, na qual uma

não é possível sem a existência da outra.

As duas letras (T) dão a sensação de estar suspensas, o que simboliza a experiência

proporcionada por quem visita o passadiço TTW, na medida em que o percurso é feito em

altura, ao nível da copa das árvores. A letra W, formada pelo espaço negativo da forma que 

não tem limites visuais, simboliza o caminho efetuado por quem visita o espaço, enquanto 

usufrui da leveza e da calma proporcionadas pela experiência da observação e estudo da

Biodiversidade do Parque de Serralves. Há uma integração plena da linguagem visual criada 

para o TTW com o projeto arquitetónico, considerando que é possível desenvolver desdo-

bramentos gráficos diversificados sem nunca comprometer a legibilidade e a identificação

do projeto como um todo, inserindo-se desta forma no ambiente de Serralves.
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1. CONCEITO / Parte 2

QUADRADO
Utilização da figura geométrica para a composição de uma estrutura modular que permite
desenhar o símbolo com variações gráficas sem nunca sacrificar a sua legibilidade e integridade visual.
O desdobramento gráfico referido permite a criação de uma linguagem visual diversificada,
contudo marcante e única, que é possível ser aplicada na gama de produtos TTW.
As diferentes configurações gráficas do símbolo remetem para os padrões
e texturas visuais encontradas no projeto arquitetónico.
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1. CONCEITO / Parte 2

QUADRADO
Opção 1
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1. CONCEITO / Parte 2

QUADRADO
Opção 2
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1. CONCEITO / Parte 2

QUADRADO
Opção 3
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1. CONCEITO / Parte 2

QUADRADO
Opção 4
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1. CONCEITO / Parte 2

QUADRADO
Opção 5
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1. CONCEITO / Parte 2

QUADRADO
Opção 6
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As variações gráficas apresentadas são um exemplo da utilização da grelha modular,
havendo a possibilidade de desenvolver outras soluções visuais,
de acordo com o suporte de comunicação a ser desenvolvido.
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2. IDENTIDADE VISUAL



LOGÓTIPO
Custom Type – utilização da grelha modular para desenhar as letras que compõem o nome.

2. IDENTIDADE VISUAL
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LOGÓTIPO
Composição gráfica com o logótipo de Serralves.
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FSC
MIX

C2C CERTIFIED
CradleToCradle

VERSO

2. IDENTIDADE VISUAL / Gama de Produtos

FRENTE

Logótipo em relevo
(efeito luz/sombra)  

Bloco A5
Material: Papel Munken Pure (certificação C2C)
Capa: 300g/m2 · Miolo: 150g/m2
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Guarda-chuva
Material: Metal (varetas e cabo) + Pongee 190T RPET
Vista de Cima

2. IDENTIDADE VISUAL / Gama de Produtos

RPET 
Recycled Polyethylene Terephthalate



2. IDENTIDADE VISUAL / Gama de Produtos

Saco de Pano
Material: Algodão Orgânico 230g/m2

Certificado com a norma GOTS (Global Organic Textile Standard)

GOTS 
Global Organic Textile Standard
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Caneca
Material: Bambu e Fibra de Trigo
Capacidade: 350ml

2. IDENTIDADE VISUAL / Gama de Produtos
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FSC
MIX

C2C CERTIFIED
CradleToCradle

Chapéu de Papel
Material: Papel Munken Pure 170g/m2 (certificação C2C)
A partir de uma folha A2, dobrada e entregue em formato A4, 
obtém-se o objeto seguindo as instruções de dobragem.

2. IDENTIDADE VISUAL / Gama de Produtos

As instruções de dobragem ficam escondidas quando se obtém o resultado final.



Conjunto de Marcadores
Material: Papel Munken Pure 300g/m2 (certificação C2C)
A frente é comum a todas as 6 versões.

2. IDENTIDADE VISUAL / Gama de Produtos

FRENTE

VERSO

FSC
MIX

C2C CERTIFIED
CradleToCradle
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Cortante



COR
A utilização de uma paleta de cores inspirada no passadiço e no ambiente que o rodeia
permite uma integração visual da marca TTW de uma forma harmoniosa e equilibrada
na paisagem envolvente do Parque. A utilização da cor nos diversos suportes 
de comunicação (impressão) deverá ser feita com critério, de forma a promover
a utilização de materiais e processos de produção sustentáveis, sempre que for possível.
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JOEL VILAS BOAS 
—Designer
joel.laranjeira.vilasboas.@gmail.com
Barcelos, Portugal
+351 934 667 817

Formação Académica

2007 · Licenciatura em Design Gráfico e Publicidade na ESEIG—Porto
2009 · Pós-graduação em Tipografia Digital na ESAD—Matosinhos
2012 · Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais na FBAUP—Porto
2020 · Pós-graduação em Assessoria de Comunicação, Marketing e Relações Públicas na ESJ—Porto

Experiência Profissional

Março 2017 – Actualidade
Designer · ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto) – Porto, Portugal

Julho 2007 – Actualidade
Art Director & Designer · JVB

Janeiro 2017 – Fevereiro 2017
Designer · Salsa (Irmãos Vila Nova, S.A.) – Famalicão, Portugal

Maio 2015 – Maio 2016
Type Designer · TypeCult Foundry – Porto, Portugal

Novembro 2015 – Dezembro 2016
Art Director & Designer · Ideias Dinâmicas SGPS – Matosinhos, Portugal

Junho 2010 – Outubro 2012
Type Designer · Media Type Foundry – Paris, França

Outubro 2007 – Abril 2015
Designer · Tripledesign – Braga, Portugal

Janeiro 2007 – Março 2007
Designer (Estágio Curricular) · Atelier de Imagem – Porto, Portugal

3 .  BIOGRAFIA

6

https://www.linkedin.com/in/joelvilasboas/
https://www.behance.net/joelvilasboas
https://www.instagram.com/joel.vilas.boas/





