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O trabalho de design realizado
pela aluna Andreia Paixão no li-
vro ‘Terminal das Entrelinhas’
levou a Escola de Design do Ins-
tituto Politécnico do Cávado e
do Ave à final do Concurso Jo-
vens Criadores 2017 - neste caso
na categoria de ‘Design Gráfi-
co’.

Este trabalho de design gráfico
foi realizado pela aluna Andreia
Paixão respectivamente na uni-
dade curricular de anteprojecto
do 3.º ano da licenciatura em de-
sign gráfico pós-laboral, tendo
sido seleccionado para o Con-
curso de jovens Criadores. 

Refira-se que aquela publica-
ção junta o teatro à tipografia
numa narrativa dramatúrgica
original em torno de duas perso-
nagens, Cícero e Míope, com o
objectivo de despertar o inte-
resse e reconhecimento por
parte dos leitores face à impor-
tância da tipografia nas suas
vidas. 

Com partes da composição
tipográfica realizadas através
da técnica de letterpress, o livro
apresenta, paralelamente ao diá-
logo satírico entre as duas perso-
nagens, um outro diálogo que é
habitual entre designer e revisor
editorial, representado, neste ca-
so pela introdução dos diferentes
símbolos técnicos utilizados na
Norma Portuguesa. 

Refira-se ainda a propósito que
o concurso, organizado pelo
Clube Português de Artes Lo-
cais, é uma iniciativa apoiada
pela Secretaria de Estado da Ju-
ventude e do Desporto com o
objectivo de promover precisa-
mente o desenvolvimento artísti-
co dos/as jovens criadores/as na-
cionais e incentivar a sua partici-
pação em actividades culturais
e artísticas.

Aluna de Design leva IPCA 
à final dos Jovens Criadores 2017
ANDREIA PAIXÃO, aluna da Escola de Design do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, leva a
instituição à final do Concurso de Jovens Criadores 2017, com um trabalho gráfico que se destacou.
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