


Nasci alfacinha nos grandiosos anos 90, fruto de uma 
mistura entre o Norte Mirandês e a Ilha da Madeira.

Desde pequena apaixonada pelas artes, nunca 
pus barreiras à minha imaginação e sonho sempre 
mais alto!

Portuguesa nos genes mas cidadã do mundo, 
decidi sair da minha zona de conforto e procurei 
uma experiência internacional onde pudesse 
desenvolver as minhas competências e ao mesmo 
tempo estar em contacto com diferentes culturas.

Desde a minha formação académica à minha 
iniciação num contexto profissional, tenho procurado 
reforçar o meu leque de conhecimentos, através 
do aumento das minhas competências técnicas e 
da minha flexibilidade como criativa.Factores que 
têm permitido maior à vontade com  desafios de 
diferentes sectores. 

Lisboa, Portugal
1992
Designer



Educação

Web DesIgNer
FOrMAbAse LIsbOA
11/2016 - 01/2017

MA COMMuNICAtION DesIgN
NAbA- NuOVA ACCADeMIA DI beLLe ArtI MILANO
01/2014 -02/2016

bA grAPhIC DesIgN 1 semestre

NAbA- NuOVA ACCADeMIA DI beLLe ArtI MILANO
02/2013 - 07/2013
-erasmus

LICeNCIAturA DesIgN
IADe-u- INstItutO De Arte, DesIgN e eMPresA
10/2010-07/2013

esPeCIALIzAçãO eM DesIgN gráFICO
FLAg LIsbOA
02/2012 - 04/2012

ExpEriência profissional

estAgIárIA DesIgN gráFICO
Addsolutions, Lisboa, Portugal
02/2017
soluções de branding e eventos para  
empresas na indústria farmaceutica

estAgIárIA DePt. COMuNICAçãO e IMAgeM
the Vine hotel, Madeira, Portugal
07/2015 - 09/2015
Comunicação de eventos e serviços,  
Newsletter (MailChimp), Welcome Kit

estAgIárIA DePt. CreAtIVO
rbA Design, Milão, Itália
07/2013 - 09/2013
Design Packaging, branding para  
diferentes produtores vinicolas

frEElancE

LIVrO/ POrtFóLIO
Máxima Dinâmica, Madeira, Portugal
09/2016
Criação do portfólio de apresentação da  
empresa de construção civil.

MAterIAL PrOMOCIONAL
Yui group, Milão, Itália
10/2014 - 07/2015
Flyers e outros para promoção da university box
roll-ups para expositor da samsung.



projEctos Em parcEria - naba E outras EntidadEs

NAbA PArA OsPeDALe NIguArDA CA’grANDA
10/2014 - 05/2015
Projecto para a nova ala pediatrica do hospital Niguarda em Milão,
brand Identity + Wayfinding.

NAbA PArA gAMeC gALLerIA D’Arte MODerNA 
e CONteMPOrANeA DI bergAMO
10/2014 - 02/2015
Video animação de diferentes obras contemporâneas 
expostas no museu para publicitar no website da galeria.

NAbA PArA  WeLLA, Art hAIr stuDIOs
11/2014 - 06/2015
estudo das tendências dos salões internacionais e 
concepção de displays adequados a cada tendência 
para serem expostos em cabeleireiros patrocinados WeLLA.

NAbA PArA bIrrIFICIO ANgeLO POrettI
02/2014 - 06/2014
Proposta branding + Packaging para uma nova cerveja 
champanhe a ser proposta no mercado.

projEctos pEssoais

FuNDADOrA, DesIgNer
POPI Pillows, Lisboa, Portugal
2016 - 2017
Pintura à mão, costura, e venda de almofadas, branding, Marketing, 

Community Manager

Voluntariado

MeMbrO AtIVO e DesIgNer gráFICA
erasmus student Network IuLM Milano
04/2013 - 07/2015
recepção de alunos estrangeiros e ajuda na integração  
dos mesmos a nível cultural e social; 
Apoio ao alojamento e à tradução;
Oradora na “esN schools”, evento semestral nacional  
para sensibilização acerca da internacionalização junto  
de alunos do secundário;

Comunicação de eventos e serviços;
Community Manager das páginas da Associação Local.

DesIgNer gráFICA esN COMCOM ItáLIA
erasmus student Network Italia
04/2015 - 07/2015
gráficas de promoção da Associação a nível nacional;
Comunicação de eventos, serviços e sensibilização  
de datas especiais



intErEssEs

gráFICA

ILustrAçãO

eDItOrIAL

DIgItAL

FOtOgrAFIA

caractErÍsticas pEssoais

JOgADOrA De eQuIPA

OrgANIzADA

DINÂMICA

CrIAtIVA

gestOrA De PrOJeCtOs

fErramEntas

ADObe ILLustrAtOr

ADObe INDesIgN

ADObe PhOtOshOP

ADObe AFter eFFeCts

COreL PAINter

sCKetChINg

WOrDPress

htML / Css 

lÍnGuas     F / e

POrtuguÊs  NAtIVA

INgLÊs    C1/ C1

ItALIAN0  C1/ b2

FrANCÊs  A2/ A2

FCe- FIrst CertIFICAte OF CAMbrIDge
2008

ItALIAN LVL b2 CertIFICADO
2013

FreNCh LVL A2 CertIFICADO
2016



popi pillows 2016

idEia
Voltar aos produtos handMade, criando produtos 
originais e altamente personalizáveis.

popi 
Marca Portuguesa Popi, almofadas com padrões únicos, 
todas elas pintadas à mão.

‘escolha a sua Popi preferida para decorar a casa, o seu 
jardim e até o quarto dos mais pequenos! 

Leve a sua Popi consigo e torne as suas viagens mais 
confortáveis, sem perder o estilo! Viajar, acampar, ir a 
concertos ou até à praia nunca mais serão os mesmos!’



unpluGGEd projEct
2015/ 2016

Projecto desenvolvido no âmbito da minha dissertação.

concEito
estarão as relações sociais e interpessoais no mundo 
actual, caracterizadas por uma forte presença online, 
mudando respeito à realidade social precedente?
estaremos perante uma alteração de tipologias de 
relações interpessoais?

Quais sarão as consequências, se um indíviduo 
desaparece das social Networks? um desaparecimento 
ao improviso das plataformas digitais comporta 
consequências nos comportamentos da pessoa e, mais 
importante, provoca reações no interior da comunidade 
onde está inserido?

existem alterações no modo como se utiliza o próprio 
tempo? Poderemos substituir a comunicação através 
das redes sociais por outros canais?

esta tese prevê verificar estas perguntas através de um 
projecto com uma amostra de utilizadoras habituais  
menos habituais.



thE VinE hotEl
2015/ 2016

Alguns projectos desenvolvidos durante o estágio no 
hotel the Vine.

concEito
A mistura de mestria e conhecimento local estão bem 
expressas na arquitectura do prédio de ricardo bofill e 
João Francisco Caires, criativamente ‘engarrafada’ pela 
Designer de interiores local Nini Andrade silva.
 
Dentro, como uma garrafa de vinho, poderá experienciar 
a riqueza de um Vinho aveludado púrpura, cheio de 
corpo, forte em carácter, onde sabores e notas subtis 
serão descobertas por si devagarinho como se o 
estivesse a beber. 

hotEl thE VinE
Os projectos realizados em equipa passaram por criar 
um welcome kit para os clientes, a restruturação e 
redesign da newsletter, criando novos conteúdos. entre 
outros a criação da programção de natal e passagem de 
ano, bem como conteúdos diversos para o spa do hotel.

.

SILENCE IS THE BREATH OF THE SOUL.
WE CULTIVATE IT AT THE SPA.

O SILÊNCIO É O RESPIRAR DA ALMA.
NÓS CULTIVAMO-LO NO SPA.

LE SILENCE EST LA RESPIRATION DE L’ÂME.
ON LE CULTIVE AU SPA.

STILLE. IST DER ATEM DER SEELE
WIR PFLEGEN ES IN DER SPA.

Apresente este Voucher no nosso Spa para usufruir do seu Presente mais exclusivo
Para mais informações e reserva: spa@hotelthevine.com // +351 291 009 000

Porque hoje é o seu dia!

O The Spa deseja-lhe felicidades neste dia 
especial e convida-o a celebrar conosco.

Oferta de 25% nos nossos tratamentos*

 +351 291 009 000 | front.office@hotelthevine.com | reservations@hotelthevine.com | Rua das Aranhas, Nº 27-A Funchal - 9000-044 Portugal
http://www.hotelthevine.com/

terrace

Some places have a special energy, almost an alchemy that makes them 
simply unique. 
Here you can behold the magnificent 360º view from the mountains to 
the sea while drinking a cocktail relaxing in our chaiselong. 

Here, the drink you choose will be merely an excuse to enjoy the views...

Há sítios que têm uma energia especial, uma alquimia que os torna 
simplesmente unicos.
Aqui pode admirar a magnífica vista 360º desde a serra até ao mar 
enquanto bebe um cocktail nas nossas chaiselong.

Aqui, a bebida que escolher será apenas uma desculpa para apreciar a vista...

REVEILLON 2015/2016

GOLDEN TICKET

2015/2016 PROGRAM

Christmas 
Reveillon 

IS COMING TO THE VINE

24
19H00 to 22H00 – Christmas Eve Dinner in Uva Restaurant 
(Set Menu);
Entertainment: Live music (between 19H00 20H00)

MENU
Amuse-Bouche
Oysters “Découverte” 
Sparkling Wine Quinta do Ortigão Bruto V.E.Q.P.R.D. 
Bairrada
(Arinto, Bical and Cercial)
OR
Roasted duck foie gras, “Curral das Freiras” chestnut foam 
and pumpkin confit 
Madeira Wine Blandy´s 5 yrs
(Verdelho)
 
“Meunière” Dover sole filet, salsify chips, truffles tartar and 
pear with parsley “coulis” 
White Wine Revolta 2013 Douro D.O.C.
(Rabigato, Viosinho and Malvasia Fina)
AND/OR
Roasted venison loin, pear cooked in red wine, cocktail 
onion, mushrooms tortellini and “grand veneur” sauce
Red Wine Revolta 2011 Douro D.O.C.
(Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Tinta Barroca 
and Touriga Fêmea)
 
Christmas trunk with passion fruit and banana mousse, 
Madeira´s tangerine sorbet
Espresso and Mignardises

*Half Board guests pay a supplement of 39,50 Euros per 
Person (Food);

31
19H30 to 20H00 - General Management Cocktail in Lobby Bar
Entertainment: Live music
20H00 – Gala Dinner in TERRA LOUNGE Restaurant and 
UVA Restaurant (Set Menu);
TERRA LOUNGE´S Entertainment: “The Vine” Band 
(between 20H00 and 23H45, includes Open Bar until 
02H00 and Chicken Soup “Canja” at 01H30);
UVA´S Entertainment: “Chill Out Jazz” Band (between 
20H00 and 23H45, includes Open Bar until 02H00 and 
Chicken Soup “Canja” at 01H30);

Dress Code: Formal for both Restaurants (Jacket is required 
for gentlemen);

RÉVEILLON MENU(UVA & TERRA LOUNGE Restaurants)
Amuse-Bouche
Rock lobster medallions with coral mayonnaise and chervil 
on “Bellevue” style
Scallops “Mille feuilles” and roasted truffles, “Acquarello 
extra old” risotto with Parmigianno Reggiano
Champagne sorbet
Roasted suckling pork rack, confit potato, chestnut and 
polenta with orange marmalade
 
Chocolate “Mille feuilles” with tangerine granite and 
mandarin salad 
Espresso and Mignardises

23H45 – Champagne and “12 Raisins” service in our 360º Sky 
Bar (included in Gala Dinner price);
00H00 – Fireworks in our 360º Sky Bar;
Entertainment: Performing of our DJ in our 360º Sky Bar 
(between 23H00 and 02H00)
01H30 – 02H00 – Chicken Soup “Canja” and Chicken 
Sandwiches service at 01H30 in our 360º Sky Bar (included in 
price);

ACESS FOR EXTERNAL CUSTOMERS  
Notes
Please note that entrances should only happen from 
23H30 on.

01
09H00 – 14H00 – “CHAMPAGNE BRUNCH” in Terra Lounge 
Restaurant;
To our Breakfast we added the following delicacies:
Venison and chicken pate in crust and duck foie gras, Madeira 
Wine jelly
Chicken Soup “Canja”
The Vine Mini-Hamburgers
Champagne
Charles Mignon Brut Grand Tradition

19H00 to 22H00 – À La Carte Dinner in Uva Restaurant;

05
18H15 – Performance of local Folkloric Group and singing 
of “Reis” with typical “Kings Cake” and “Poncha” tasting;

  

  

15
/16

25
12H30 to 15H00 – Christmas Lunch in Uva Restaurant 
(Set Menu);

MENU
Amuse-Bouche
Lobster bisque, beans and whipped cream with lobster 
“salpicão”
Sparkling Wine Marquês de Marialva Bruto 2013 D.O.C. 
Bairrada
(Bical and Maria Gomes)
 
Roasted cod fish, olive oil sabayon and seasonal vegetables
White Wine Sobral Selection 2014 Regional Tejo
(Fernão Pires, Arinto and Malvasia)
AND/OR
Roasted Alentejo´s black pork loin, sweet potatoes French 
fries
Red Wine Sobral Selection 2014 Regional Tejo
(Touriga Nacional, Syrah and Cabernet Sauvignon)
 
Vacherin of pear and chocolate ice cream, whipped cream 
and pear “coulis” 
Espresso and Mignardises

19H00 to 22H00 – Christmas Dinner in Uva Restaurant 
(Set Menu);

MENU
Amuse-Bouche
Fine tart with scallops carpaccio, chorizo chips and crispy 
vegetables
White Wine Solar de Serrade 2014 Monção D.O.C. 
(Alvarinho)
OR
Mushrooms cream soup with “parfait” eggs, “gourmande” 
toast with foie gras and sautéed mushrooms
Vinho Espumante QMF - Quinta Mata Fidalga Bruto 2012 
D.O.C. Bairrada
(Chardonnay, Baga, Arinto and Maria Gomes)
 
Lobster “Soupière lutée” with puff pastry, seasonal 
vegetables and lobster sauce flamed with Cognac
White Wine Sobral Reserva 2013 Regional Tejo
(Códega do Larinho, Rabigato, Viosinho and Gouveio)
AND/OR
Veal filet mignon in hazelnut and parmesan cheese crust, 
artichoke fricassee and roast jus with hazelnut oil
Red Wine Manz, Platónico Douro, Setúbal, Lisboa
(Aragonez, Castelão, and Touriga Nacional)
 
Croustillant of coffee and salted caramel, white coffee ice cream
Espresso and Mignardises

29
10H30 – Visit to the local fruit and vegetables Market with our 
General Manager and Executive Chef, Thomas Faudry. 
The visit ends with a traditional “Poncha” tasting in the local Market;
(Limited number and pre-registration required | 20 people 
maximum)
11H30 – Returning to Hotel;
19H00 to 22H00 – À La Carte Dinner in Uva Restaurant;

For more informations
T. +351 291 009 000

reservations@hotelthevine.com 
www.hotelthevine.com

View this email in your browser

The Vine Hotel SET'15

 The Vine Porquê? | The Vine, Pourquoi?
A nova edição da newsletter do Hotel The Vine já está online! O Hotel está
ainda mais próximo dos nossos clientes, todos os meses poderá consultar em
primeira mão as novidades nos nossos serviços bem como eventos e ainda ser o
primeiro a saber das nossas promoções exclusivas!

____

The New Edition of our Hotel is now online! The hotel is nearer of it's clients. Every
month you will be able to consult in first hand the news of the services inside the
hotel as well as our events and be the first to know about our exclusive promotions!

 

Rita Gomes da Silva <gomesdasilva.rita@gmail.com>

[Test] The Vine News
1 mensagem

The Vine Hotel <GOMESDASILVA.RITA@gmail.com> 4 de setembro de 2015 às 18:35
Responder a: us119656e1957f4be79866e8@inbound.mailchimp.com
Para: "<< Test First Name >>" <gomesdasilva.rita@gmail.com>

HOT NEWS!
Vencedor World Travel Awards 2015

 
É com enorme satisfação e orgulho que anunciamos que o prémio Europe's Leading
Design Hotel 2015 foi atribuído ao Hotel The Vine pela 3º ano consecutivo.
Gostaríamos de agradecer a todos aqueles que votaram em nós, tornando possível
tal distinção.

Visitenos
_____

World Travel Awards winner 2015

We are proud to announce that, for the third year, Hotel The Vine has been
awarded Europe's Leading Design Hotel 2015.
We would like to thank all of you who made this possible.
 

Visit Us
 



amici in ViaGGio
naba x ospEdalE niGuarda miilano, 
2015

idEia
tornar a experiência no hospital mais confortável e 
serena.

amici in ViaGGio
Cruzando a ala pediátrica, as crianças e pais vão entrar 
numa viagem com os seus novos amigos. Para cada 
departamento existe um habitat diferente onde as 
histórias dos 6 amigos serão contadas.

bacKGround
Melhorar a orientação na ala pediátrica de modo a 
proporcionar uma melhor experiência para pessoas de 
diferentes culturas e linguagens.

Projecto realizado com o patrocínio da Fundação Pirelli





niKE+ for Kids
2015

idEia
usar a tecnologia para convencer as crianças a serem 
mais activas.

niKE+ for Kids
A nova app da NIKe dedicada a todos os piratas com 
menos de 12 anos que querem correr, saltar e participar 
na maior caça ao tesouro da história!
O que esperas? Faz download da app e transforma o 
mapa da tua cidade num mapa do tesouro gigante!

bacKGround
tecnologia não é só um íman que nos cola ao sofá.
Deve levar as crianças a sair e mexer-se.
torna o teu smartphone num mapa do tesouro.

Your city is a real pirates 
place to discover. 
Use the map to find the 
treasure!

Choose a path, 
in every one there’s 
a different treasure! 

Find them all!

Have you got your 
first treasure?
Keep playing and 
collect as much skill 
badges as you can

escolhe um caminho,
em todos eles existe um 
tesouro diferente! 
Descobre-os todos!

A tua cidade é um verdadeiro 
sítio de pirates a descobrir.
usa o mapa para encontrar 
o tesouro

tens o teu 1º tesouro? 
Continua a jogar e 
coleciona quantos 
badges conseguires!



chiama
naba x sVs dad milan, 2014

idEia
Dirigir-nos ao agressor e convencê-lo que ligar à 
associação é a melhor opção.

chiama
existem gestos e acções que vão para além de fronteiras 
invisiveis. onde o amor não tem lugar mas a violência 
sim. A sVs DAD ONLus pode ajudar a controlar a tua 
agressividade e a respeitar as pessoas que tu amas.

bacKGround
Quando se fala de violência as campanhas publicitárias 
são demasiado chocantes. Imagens agressivas 
aumentam o medo de tomar iniciativa por isso 
decidimos seguir denotação diferente, menos agressiva 
com um momento de reflexão.

Jogo de palavras italianas entre ligar (chiama) e aqueles que amam (chi ama).
uma mensagem que faz as pessoas reflectir sobre o assunto sem a agressividade.

‘Aqueles que amam não magoam, Liga e escolhe mudar’
‘Chi ama non fa male, Chiama e scegli di cambiare’



uniVErsity box - samsunG stand
2015

idEia
Criar roll-ups para o stand da samsung ao abrigo do 
tour university box em Itália

uniVErsity box tour
Projecto que une diferentes marcas de renome como 
a samsung, tucano, gillette e hP num tour pelas 
universidades italianas com o intuito de aumentar as 
vendas junto de um target mais jovem.



gomesdasilva.rita@gmail.com

(+351) 912665585

ritagomesdasilva.wordpress.com
www.behance.net/ritagomesdasilva

www.linkedin.com/in/ritagomesdasilva


