
VVIISSEEUUPPÉÉDDIIAA                      Nº08, “Feira de S. Mateus” – Ago. 2011, 250ex. 

S.E. I-II, “A Glorieta de Tomás Ribeiro” – Set. 2011, 500ex. 

S.E. I-IV, “O Filme Viseu” – Set. 2011, 500ex. 

     Nota Biográfica de Nuno Rodrigues 

  

info@projectopatrimonio.com | Rua Silva Gaio nº29 3500-203 Viseu | 232 416 473 | 914 323 542 
© ANTROPODOMUS - Projecto Património, Lda. 2012.  

 

Nuno Rodrigues (Viseu, 1979) 

"1979. Nasceu em Viseu, onde cresceu no meio de três irmãs, muitos amigos, poucos Legos mas muito 

tempo com eles, casas em árvores e carros de rolamentos. 

Foi um adolescente fácil e tímido, com amigos mais velhos, música, bandas mais ou menos boas e um 

aproveitamento escolar mediano. Levou um raspanete construtivo do namorado da irmã mais velha (que 

agora é um arquitecto famoso) e quando chegou a hora, entrou no curso Design (industrial/gráfico) da 

Universidade de Aveiro com média de 17. 

Nesse tempo académico teve professores marcantes, um coração partido, vários penteados, um projecto 

de improviso multidisciplinar em cada 6ªfeira / 13 e um Fiat 127 - “Laranja Mecânica”. 

Ganhou um concurso nacional com um projecto de iluminação pública, feito nos últimos três dias do 

prazo e depois de rasgar o trabalho das semanas anteriores. Ganhou ainda dois prémios académicos, 

para Melhor Guião de uma curta e Melhor Maquete 3D do projecto para um metro (o transporte, não a 

medida). Já no final do curso, 2003, conheceu o designer “in” de Viseu, com quem formou o DPX - 

Design, na garagem da vivenda onde viviam com um grupo de activistas culturais. Tinham tartarugas no 

quintal onde jantavam e também faziam todo o trabalho gráfico da cultura relevante da região: Teatro 

Viriato, Companhia Paulo Ribeiro, Cine Clube e Comum - Rede Cultural. 

Tinham Mercedes dos anos 70, onde levavam os cães à barragem e contrataram mais designers para 

darem resposta a campanhas autárquicas, jornais locais, identidades corporativas e públicas, ... 

A solo, apresentou espectáculos de improvisação, filmes musicados, fez bandas sonoras, sonoplastia e 

cenografia para teatro. Em 2008, para relaxar, iniciou-se no Reiki, passou duas semanas a escalar 

glaciares e vulcões na Islândia, trocou de namorada e de emprego e mudou-se para o centro da cidade. 

A partir daí orientou-se mais para o design empresarial e editorial, participou em movimentos de 

cidadãos, na organização e design do Cine Clube e no lançamento de um candidato presidencial. 

Fez recentemente um curso em Londres onde percebeu que valeu a pena ouvir, calado, o raspanete do 

cunhado 

.... 

Está no momento a precisar de histórias novas para mais uns parágrafos." 

 

Conheça o portfólio de Nuno Rodrigues em www.dpx.com.pt 
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