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O rastilho - comunicação visual 
é uma empresa que iniciou a sua 
actividade na área do Design 
Gráfico de forma completamente 
autónoma em 2005. É constituído 
por uma equipa jovem, dinâmica, 
criteriosamente seleccionada e 
que aposta na constante busca 
de novos conhecimentos e em 
formação contínua.

O conjunto de projectos 
desenvolvidos, a experiência 
acumulada e o processo de 
aprendizagem contínua fazem 
com que o rastilho possa 
encarar cada novo desafio 
como uma oportunidade para 
implementar estratégias e 
soluções consolidadas ao longo 
da sua actividade, inovando na 
forma de as adequar às novas 
tecnologias e a cada situação 
específica.

Com sede na Póvoa de Varzim, o 
rastilho desenvolveu projectos 
com fortes ligações a empresas 
locais, mas rapidamente acolheu 
projectos de diversas zonas 
do país, sempre assentes 
numa estratégia consolidada 
que privilegia as relações de 
confiança de longo prazo com os 
seus clientes. Especializada na 
criação e gestão de Identidades 
Visuais, procura, através das 
mesmas, contribuir para a 
implementação e projecção de 
empresas/serviços num mercado 
cada vez mais competitivo e em 
constante evolução.



Algumas Identidades Visuais desenvolvidas pelo rastilho:





 



Alguns clientes para quem o rastilho desenvolveu projectos:

Academia Palmo e Meio
Antonelli Ristorante

Associação de Beneficência Augusto Gil
Aromas d’Areia

Aspismart - Aspiração Central
Baila Pasión - Escola de Dança Flamenca e Danças de Salão

Bodegão Restaurante
Booggie

Centro de Estética Paula Brito
Churrascaria Corcovado

Climo - Energias Renováveis
Clínica Medicyn

Clínica Veterinária da Póvoa
Corcovado Buffet

Correia & Correia - Instalação de Canalizações & Climatização
CTCEMMA

Energias
Ensiguarda - Escola Profissional

Flamus - Recuperadores & Climatização
Gaga One Beach Club

Gareporto
Guest House Douro

Hotel Suave Mar
Iplaz - Indústria de Plásticos de Azeméis

JP - Contabilidade e Consultoria
Limoeventos

Mira Matias - Beauty Center
Moldartpovoa

Museu da Pasta
Nosso Café

O Costuras - Lavandaria Self-Service
Oficina d’Imagem

Ourivesaria Fernando Barbosa
Pau de Giz

Póvoa Hidráulica
QI - Centro de Estudos

Quinta Bica da Cruz
Quinta dos Limoeiros

Quintas & Quintas - Condutores eléctricos
Regata Pastelarias

Saída Soluções 
Sapatarias Tony

Sisbauten - Sistemas para Arquitectura e Contrução
SolidAl - Condutores Eléctricos

Sut - Serviços Urgentes de Transportes
Sweets & Spices

Talho Nova Póvoa
Teresa Cabreira

United Colors of Benetton
Way Of Systems

Xecentro

Além do Design Gráfico, o 
rastilho alargou o âmbito de 
actividade, complementando a 
sua oferta com as áreas de Web 
Design e Fotografia.

Deste modo, o rastilho oferece 
a possibilidade de intervir apenas 
numa área de comunicação 
específica ou, em alternativa, 
disponibiliza um conjunto de 
soluções integradas aos nossos 
clientes.

Contudo, a articulação das 
diversas áreas, face ao mercado 
actual, assegura ao cliente não 
só uma redução de custos, 
como também uma solução 
centralizada, autónoma e 
adequada a cada projecto.



Alguns wesites desenvolvidos pelo rastilho:

www.limoeventos.com

www.oficinadimagem.com

www.iplaz.pt

www.aspismart.com

www.teresacabreira.com

www.quintabicadacruz.com



contactos

Rua Tenente Valadim, 24 - Loja C
4490-585 Póvoa de Varzim
t +351 926 416 724
u www.rastilho.net
e info@rastilho.net

Contamos consigo.
Pode contar connosco.
Juntos vamos fazer toda a diferença!



identidades visuais
economatos

frotas
livros

catálogos
brochuras

cartazes
flyers

outdoors
websites
e-cards

newsletters
publicações 




