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IDENTIFICAÇÃO:   
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HABILITAÇÕES ACADÉMICAS:  

Mestrado em Estudos Cinematográficos pela Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias. 

 

 

ATIVIDADE PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL: 

Realizador de Cinema; Produtor Transmedia.  

 

 

OUTRAS ATIVIDADES COM INCIDÊNCIA NA ÁREA:  

Gestor de Produto na Direção de Produtos e Serviços Digitais no Grupo Impressa. Professor 

convidado na Licenciatura de Cinema Vídeo e Comunicação Multimédia na Universidade 

Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Jurado nos concursos de apoio ao cinema do ICA 

de 2015 de Curtas-Metragens de Ficção e 2º Longas-Metragens de Ficção. 

 

 

TRABALHOS RELEVANTES COM INCIDÊNCIA NA ÁREA: 

Frequenta o Doutoramento em Ciências da Comunicação, na Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias, tendo sido convidado a participar no projeto CIAKL, European 

course in entrepreneurship for the creative industries, que envolve várias Universidades 

Europeias e empresas do ramo na procura de novos modelos de negocio para as industrias 

criativas. Defendeu a sua tese de Mestrado em Estudos Cinematográficos pela mesma 

Universidade, com um projeto transmedia “Lápis Azul. Licenciado em Cinema, Vídeo e 

Comunicação Multimédia pela Universidade referida, frequentou o Lifelong Learning 

Programme Erasmus, SZFE (Universidade de Teatro, Cinema e Televisão) em Budapeste, 

Hungria, Frequentou o Digital Media Summer Institute, 2011, Programa UT Austin | Portugal 

2011, na FCSH da Universidade Nova de Lisboa, em “Convergence Culture” e “Transmedia 

Storytelling in the Contemporary Global Media Environment”. 



Realizou as curtas-metragens "Moeda Viva", sobre a obra de Pierre Klossowski, filme 

seleccionado para exibição na Cinemateca Portuguesa e no Museu Berardo; “O Tenente” 

filmado em Súper 16 milímetros sobre o estabelecimento da República Portuguesa em 1910, 

ganhou o primeiro prémio ICA / Lusófona 2010, finalista dos prémios ZON, e ganhou o III 

Festival Digital de Odemira, exibido na SIC NOTICIAS e em vários festivais de cinema 

nacionais e internacionais ;"Um Natal Especial" filmado em Súper 16 milímetros em 2010, 

exibido na RTP; Produziu e realizou o projeto Transmedia “Mutter” exibido na SIC RADICAL, 

que teve como principal objectivo o desenvolvimento de uma narrativa transmedia que 

integrasse diferentes plataformas e cruzamentos narrativos e dramáticos, premiado nos 

prémios ZON e esteve presente em vários festivais de cinema nacionais e internacionais. 

Realizou e produziu o projeto Transmedia  “Lápis Azul” sobre a censura em Portugal, composto 

por um filme de ficção, um documentário, um site e um jogo , foi exibido na SIC,  SIC 

NOTÍCIAS, e estreou  em sala de cinema, o filme “Lápis Azul” ganhou o prémio Augusta para 

melhor filme Português no festival de cinema BRAGACINE , o prémio especial no FARCUME  

prémio Sofia da academia portuguesa de cinema para melhor curta metragem documentário, 

prémio para melhor guião original no festival de cinema caminhos do cinema português. 

Recentemente o filme e o documentário “ Lápis Azul” foi escolhido para integrar o projecto 

«Visualizing Cultures», promovido pela Universidade de Brown e o Massachusetts Institute of 

Technology. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


