CARTA DE
APRESENTAÇÃO

O meu nome é Orlando Ribas, tenho 33 anos e sou natural de Paredes de Coura. Tenho
competências na área do Webdesign, Design Gráfico e Impressão. Fui colaborador da
Purodesign em Paredes de Coura e neste momento sou freelancer com vários clientes no
Alto Minho. Já conto com 8 anos de experiência.
Apaixonei-me cedo pelas artes visuais e pela informática e a internet foi-se desenvolvendo
durante o meu tempo de vida, desde muito básica, até à complexidade da internet actual.
Isso fez com que criasse sempre uma relação muito especial com ela, até ser actualmente
onde quero estar e trabalhar. Entretanto nesse tempo resolvi desenvolver outra paixão e
ingressei em Matemática na Universidade da Beira Interior. Ao mesmo tempo fui aprendendo bastante sobre programas como o Fireworks, o Flash e o Dreamweaver. Depois Illustrator e Photoshop para trabalhos de impressão. Comecei a fazer os primeiros sites em flash
para amigos e alguns logótipos e flyers até que resolvi abandonar o curso de Matemática e
dedicar-me a tempo inteiro ao Webdesign e ao Design Gráfico. Aprendi HTML e CSS e
mais aprofundadamente os programas da Adobe bem como novas actualizações do CSS
(mediaqueries, fontes, animações, comportamentos, etc.).
A internet aliada ao meu gosto por design e artes gráficas, faz de mim uma pessoa experiente na área, competente e com muita criatividade, capaz de construir um site de raiz
deste a concepção de todo o layout até à sua implementação em HTML e CSS. Apesar de
não ser programador, tenho também algumas noções de jQuery/Javascript e PHP/mySQL.
No Design Gráfico tenho competências em toda a linha, desde trabalhar e criar vectores e
bitmaps, criar marcas e execução de todos os suportes associados a ela, como também
tenho experiência de pré-impressão em ambiente de Gráfica. Considero-me uma pessoa
positiva, alegre, competente e dinâmico na resolução de problemas.

