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https://www.youtube.com/watch?feature=player_embed-
ded&v=ZGINzaR0ezs https://www.youtube.com/watch?v=vMLUmuxLRF8

http://www.youtube.com/watch?v=zM-mouQ5hes http://www.youtube.com/watch?v=W0FdVvFWhtU

http://www.culturafnac.pt/wp-content/uploads/2013/05/Regula-
mento-PDF-culturafnac.pt_1.pdf

http://www.designboom.com/competition/lexus-de-
sign-award-2014/

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-23596154

EM DESTAQUE

CLÍNICA INTERNACIONAL DE VILAMOURA

A Darquefalar foi a empresa de comunicação e design selecio-
nada para criar o projeto de decoração de exteriores da Clínica 
Internacional de Vilamoura, com abertura prevista para Setem-
bro de 2013. Ler mais... 

Loulé é candidata a cidade 
europeia do desporto, em 2015

Da serra ao mar, o filme promocional da candidatura 
de Loulé a cidade europeia do desporto, retrata um 
concelho que inspira desporto. Com chancela da Dar-
quefalar. Ler mais...

Purobeach Vilamoura 
celebra 3º aniversário 

O Purobeach Vilamoura celebrou o 3º aniversário num 
ambiente de glamour e descontracção. As objetivas da 
Darquefalar registaram a festa. 
Ler mais...

Barquinho de Papel
Já abriu no Algarve Shopping, na Guia 

A Darquefalar foi a empresa escolhida para criar a identidade 
corporativa e o design da montra da barquinho de papel. A loja com 
vestuário de criança já abriu, na Guia. Ler mais...

Darquefalar na cobertura informativa do 
conflito diplomático de Gibraltar 

BBC News, TVE  e a agência de noticias AFP são 
alguns dos meios de comunicação social para os 
quais a Darquefalar captou imagens e realizou entre-
vistas no âmbito da tensão diplomática entre Espa-
nha e Reino Unido sobre Gibraltar. Ler mais...

Novo 
talento Fnac 
fotografia 2013
Concurso de Fotografia

Prémio:
Veja o Regulamento

Lexus Design 
Award 2014
Concurso de Design

Prémio:
Veja o Regulamento

ANÚNCIO BOSCH

Um anúncio a preto e 
branco, que revela o 
poder da linguagem 
interpretado pelo 
inigualável Solnado.

ANÚNCIO OLÁ

Quem não se lembra 
deste doce anúncio? 
Um elogio à partilha e “ 
a vida sorri” !


