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Contraluz 

O princípio pelo qual se rege a contraluz_design e comunicação é simples: A singularidade. À sua luz. 

"Entre braçadas de sonhos e rodopios de cor, traçamos ideias, projectos, partilhamos imaginários." 

O projecto nasce no Porto em 2007 pelas mãos de três jovens viseenses dinâmicos e criativos. Porque 

comunicar é um movimento essencial, anímico e vital. Porque a comunicação e o desenvolvimento vivem 

em conjunto, numa união de forças que gera o futuro. Assim se desenha o sonho, unindo-o ao acreditar e 

à vontade. Entre os serviços oferecidos pela contraluz, enumeram-se as áreas de comunicação e 

consultadoria, design gráfico, webdesign/media e a criação de produtos personalizados. 

"Foram vários os desafios a que nos fomos entregando..." mascotes que falam a língua das crianças; 

montras interactivas; postais multifunções que se montam como casas de bonecas; caixas de sapatos 

onde se depositam memórias dos caminhos percorridos; novas identidades e marcas; sites institucionais 

com museus próprios onde se descobre a história da instituição; criações personalizadas para dias 

especiais a serem vividos singularmente; estruturas modulares multifunções que permitem o acolhimento 

de público no exterior ou um recanto especial no interior; publicações que revivem a história do quotidiano 

de pessoas e locais... 

Para trazer à luz uma estrutura pluridisciplinar, que se completa e que constrói a sua comunicação no 

antes, durante e depois, a equipa contraluz está atenta ao Mundo e a Si. Cada projecto é traçado a luz e 

cor, envolvido num misto de criatividade, tradição e estratégia, resultando daí uma nova identidade de 

contornos singulares. É por esta linha de actuação que a contraluz se distingue e se afirma. 

A contraluz cresce e em Setembro de 2010 inaugura o seu segundo espaço, em Viseu. Com um jardim 

feito de recantos que convidam e com uma vista única sobre a cidade de Viseu e contornos que permitem 

a realização de múltiplas actividades ao ar livre. Sob um telhado de luz nascem novas ideias. Abre, 

assim, portas ao conceito de design de vida, com um conjunto de linhas de produtos de autor 

personalizados. 

Um espaço de interacção, experiência, diálogo, crescimento, criatividade e singularidade. 
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