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OLÁ, EU SOU RAFAEL SALDANHA

Recém licenciado em Designer de Moda, 
residente em Lisboa. 

Gosto muito de expressar-me através do 
desenho/livre e de executar trabalhos que 
envolvam, moda, modelismo, figurinismo. 
Tenho como paixão a Alfaiataria e moda 
Masculina.

Licenciado pela Faculdade de Arquitetura da 
Universidade de Lisboa, procuro aplicar os meus
conhecimentos adquiridos na minha formação 
acadêmica em um ambiente de trabalho onde 
possa crescer profissionalmente de forma ativa 
e produtiva.

Tenho bons conhecimentos e aptidão para 
utilização de softwares de edição [Photoshop, 
Illustrator, InDesign].

Este Portfólio é um apanhado de alguns dos 
trabalhos que fiz no percurso da faculdade e 
como Freelancer.
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Portfólio o

RAFAEL SALDANHA
Fashion Designer

Endereço: Praceta São Tomé n°4
 2685 370 Prior Velho
 Lisboa

Contacto: rafaelrsaldanha@hotmail.com
 +351 96 924 2606
 

SOBRE MIM

Designer de Moda, procuro aplicar meus conhecimentos 
adquiridos na minha formação acadêmica em um ambiente 
de trabalho onde possa crescer profissionalmente de forma 
ativa e produtiva. Sou participativo e exigente, sempre à 
aperfeiçoar e complementar conhecimento. Considero-me 
uma pessoa altamente responsável, criativa e disponível 
para abraçar qualquer tipo de projeto.

Atualmente executado trabalhos como freelancer  na área 
do Design de Moda e dado explicações particulares para 
estudantes e demais profissionais que tenham dificuldade.

FORMAÇÃO

 2011-2014 • Licenciatura em Design de Moda
 Faculdade de Arquitetura da universidade de Lisboa
 Lisboa, Portugal

 2005-2009 • Técnico em Infraestrutura Urbana 
 Instituto Federal de Educação - IFAL
 Brasil

CURSOS COMPLEMENTARES

 2014 • Modelagem Senhora
 MODATEX
 Lisboa, Portugal

 2014 • English Hotel and Restaurant - B1 
 DUAL
 Lisboa

 2015 • English Bussines - B2 
 DUAL
 Lisboa

LÍNGUAS

 Inglês
 B - Utilizador Independente
 
 Português (Brasil)
 C2 - Nível Nativo 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

 2015-2017 • Vanity Factory (Atual)
 Freelancer âmbito do Design de Moda.
 Responsável por Interpretação de croqui, modelagem e  
 confecção das peças. Somente protótipos. 
 Lisboa, Portugal
       
 2011-2017 • RIBACAR
 Assistente de Vendas em Regime de Part-time.   
 Responsável pelo Stand Localizado no Spaccio   
 Shopping, dos Olivais.  
 Trabalho sazional, 3 meses (Nov - Dez - Jan). Executo-o  
 desde 2011 pela confiança a mim creditada.
 Lisboa, Portugal

 2014-2015 • Slägen & Zonen
 Alfaiate Camiseiro representante da Empresa, 
 Responsável pelo contacto com os clientes. Tirar  
 medidas. Contacto com a Fábrica e fornecedores de  
 tecido.
 Lisboa, Portugal

SOFTWARE

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Dreamweaver
Microsoft Office 
AutoCAD

APTIDÕES E COMPETÊNCIAS

Aptidão para o desenho à mão Livre. 
Ilustração digital . Ilustração.

Aptidão e gosto para modelagem, corte e costura.
E executar trabalhos manuais minuciosos no âmbito da 
costura.  

PROJETOS E EXPOSIÇÕES

 DEZ-2016 • MUTABILIS
 Execução de Figurino para o espetáculo em colaboração  
 com Paula Pinto (direção e criação). 
 Sentidos Ilimitados®  
 Lisboa, Portugal 

 2015 • 22 anos de Design da FAULisboa
 Exposição de trabalho no MUDE - Museu do Design e da  
 Moda, de Janeiro à Março de 2014
 Lisboa, Portugal 
 
 OUT-2013 • Residência COMPOTA 
 Performance multidisciplinar interativa [jam] /   
 Responsável pelo desenvolvimento de figurinos do  
 espetáculo / Direção artística: Paula Pinto
 Lisboa, Portugal

 OUT 2012 • MODA LISBOA 
 Voluntariado no Backstage da 39° edição Semana de  
 Moda de Lisboa / SS2013
 Lisboa, Portugal

Janeiro de 2017
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SPORT TEAM

Objetivo do Projeto: Criação de uma marca comercial 

e da sua imagem [Marca e Logótipo] baseando-se 

na recolha de informação através de inquérito aos 

utilizadores. 

Teste de aplicação da marca e Logotipo em diferentes 

suportes e desenvolvimento de uma linha de vestuário 

voltado para o desporto. 
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PROJE TO  |  2.1 PROJE TOS  |  2.1
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Faculdade de Arquitetura  
Universidade Técnica de Lisboa 
Design de Moda 
2011/2012 1º Semestre 

Nome: Rafael Ramires Saldanha 
Nº: 20111586  Turma: TMOD2AP 
Disciplina: Projeto de Moda 3 
Docente:  Gianni Montagna 

 
 
Sport Team 
 
1 - Desporto escolhido: Ténis 
 
2 - Conceito da Marca:  

Criar uma linha de vestuário que proporcione maior comodidade ao desportista 
durante a prática do desporto. Dirigida a um segmento de mercado médio - médio/alta, 
compreendido entre as idades de 18 a 35 anos. Mulheres ativas tanto na vida social como na 
profissional que jogam ténis como desporto a fim de estreitar as suas relações pessoais. 
 
3 - Nome da marca: Topspin 
  
 Origem na linguagem do Desporto. Definição: 

“Topspin (ou Golpe Liftado) - Golpe com efeito que faz a bola passar alta sobre a rede 
para, em seguida, sofrer uma brusca descaída e tocar o campo de jogo adversário dentro da 
quadra. Como o próprio nome diz, esse efeito é realizado com a raquete tocando a bola por 
cima (top), que faz a bola girar e ganhar velocidade ao tocar na quadra. Com esse efeito a bola 
viaja mais lentamente do que quando batida chapada ou, em inglês,  flat.”  
 
4 - Logo: 

 
5 - Estudo da Cor:  
 
  
 
70%                                                             20%                     7%             3% 
 

 PANTONE 2736 C              PANTONE 107 C               Fonte Letra: Quikijiki-DigitalNinja 
 
6 - Marcas Concorrentes: 
 Sergio Tacchin. Lacoste. Wilson. Head. Adidas. Nike. 

70%Azul   20%Amarelo 
7%Branco  3%Cinza 
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PROJE TO  |  2.2

ICON DESCONTRUCTION

O projeto tinha como desafio a desconstrução 
de peças ícones da moda, fazendo referência 
a uma problemática do tema {Umbrella} que 
abordavam temas Sociais. 
Seguindo os seguintes critérios: seleção 
da peça; recolha de informação; estudo e 
desconstrução da peça em 2 dimensões; 
definição da temática; e reconstrução da peça.

A peça ícone escolhida por mim foi o Kilt. O 
processo de desconstrução foi executado 
sob a perspectiva do tema IDENTIDADE, onde 
fui buscar nas origens do kilt; Sua história e 
tradição. O resultado final refletiu-se em 5 
peças desenhadas sob o conceito do kilt.

O kilt é essencialmente uma peça de vestuário 
masculino. Os clãs habitualmente eram 
identificados de acordo com o patriarca e o 
kilt tinha a função de diferenciar os diferentes 
clãs. Cada família possuía um padrão e cor 
específico que ajudava a distinguir os clãs 
e assimilar a que família aquele membro 
pertencia.

Usando esta referência de cor e padronagem, 
somada com as outras funcionalidades do kilt, 
o resultado foi a fusão de outras tipologias 
aplicadas neste conceito de IDENTIDADE DOS 
CLÃS.

Finalizado o projeto, foi executado um protótipo 
em tecido, o qual foi apresentado na exposição 
que celebrou os 22 anos de Design da 
Faculdade de Arquitetura, realizado no MUDE 
- Museu do Design; de 22 de Janeiro à 23 de 
Março de 2014. 

22 ANOS DE DESIGN DA FACULDADE DE 
ARQUITETURA DA UNIVERSIDADE DE 
LISBOA 
Trabalho exposto no MUDE / 

[Janeiro-Março/2014]

PROJE TO  |  2.2

Reprodução de arquivo

K
ilt

 A
nt

ig
o

Fo
to

: J
oã

o 
B

ac
el

ar
 

Fo
to

: J
oã

o 
B

ac
el

ar
 



10 11RAFAEL SALDANHA  /  PORTFÓLIO RAFAEL SALDANHA  /  PORTFÓLIO

No seguinte projeto foi requisitado a criação 
de um padrão. O tema utilizado foi do 
projeto anterior, Identidade. Foi pedido que 
o padrão fosse desenvolvido em AutoCad, 
sendo o “outline” e linhas estruturais do 
Módulo a criar desenhados vectorialmente, 
com a resolução de mm e precisão absoluta. 
Devendo ser simulada a Repetição do 
Módulo (estampado), mostrando nesta o 
“outline” e os limites dos Módulos. 

A base do desenho do padrão é um hexágono, 
em que sua disposição cria um ritmo quando 
feita a repetição. 
As cores e forma foram inspiradas no besouro 
utilizado no projeto “Identidade Metamorfose”. 
As cores laranja e vermelho veem 
originalmente do besouro. O diamante 
simboliza a rigidez que este atinge quando na 
fase adulta, assim como nossa personalidade 
se torna rígida; definida. 

Todo o projeto foi executado utilizando o 
AutoCad que proporciona maior rigor nas 
medidas e  compatibilidade em outras 
plataformas de edição e prototipagem do 
padrão em tecido. 

IDENTIDADE METAMORFOSE (Design Thinking)
Contextualização; síntese de coleção; ilustrações e 

layout

PROJE TO  |  2.3 PROJE TO  |  2.3

Como tema foi usado a história METAMORPHOSIS 
de KAFKA. Fazendo uma análise, assemelhando 
a metamorfose de um besouro à nossa 
personalidade, que vai amadurecendo e 
definindo-se com o tempo. 

Para o projeto foram desenvolvidos uma 
Cápsula de coleção com o total de 13 peças.

Construção do Módulo
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PROJE TO  |  2.4 PROJE TO  |  2.4

No seguinte trabalho foi pedido para 
desenhar coordenados de inspiração 
etnográfica destinados a um público-
alvo adolescente, utilizada para quando 
se encontram, vão a eventos, ou seja, 
socializam. 

Os coordenados deveriam ser ilustrados 
de acordo com o contexto definido pelo 
o público alvo, e inseridos num cenário,  
sendo obrigatória a utilização de pelo 
menos um padrão ou estampado criado,   
utilizando as ferramentas do Photoshop 
para criar o efeito mais real possível do 
coordenado pretendido.

Nas  imagens  é possível ver as etapas 
de construção das ilustrações. Abaixo o 
módulo do padrão e sua tela de repetição.
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PATTERNS APPLICATION - Elementos de Computação
Desenvolv imento de coordenado, padrão e apl icação em 

desenho digital.
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O tema escolhido para este projeto foi a Arte 
Dico. Utilizando como conceito o Design e 
o Grafismo do estilo Déco, o que me chama 
mais atenção dentro do estilo.
A coleção pretende explorar suas principais 
características:
-Formas geométricas
-Linhas sintéticas; Oblíquas
-Simetria. 

Com o objetivo do desenvolvimento de roupa 
masculina, de formas simples, definidas por 
cortes simétricos, contrastes de cor em linhas 
simples, materiais de texturas solidas de 
aparência límpida tornando-as sofisticadas.

PROJE TO  |  2.5 PROJE TO  |  2.5

PROJETO DE TEMÁTICA LIVRE - Design de Moda
Desenvolv imento de Coleção
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Frent e

DESENHO TÉCNICO No Design de moda é importante haver uma boa 
linguagem técnica com o objetivo de informar 
com precisão a quem estuda o desenho tudo o 
que é necessário para a execução das peças, 
desde forma, corte, detalhes e costuras. 

A interpretação do desenho técnico é o que vai 
definir a peça final quando executada. Depende 
muito da interpretação do profissional que a lê 
e de suas aptidões. Um bom desenho técnico, 
junto com a descrição, esclarece o designer 
idealizou ao desenhar.

Nesta secção estão alguns desenhos técnicos 
feitos em Illustrator. 

BLAZER preto em algodão. Com ombreira. 
Lapela estreita, tipo smoking. Aplicação em 
Napa no pé de gola. Fechamento de um botão, 
alinhado com o corte dos bolsos. Paleta dos 
bolsos em Napa. Cintura ajustada. Manga dupla. 
Sem botão nos punhos. Corte lateral nas costas 
e racha no eixo das costas. Interior com forro e 
sem bolsos.   

CALÇA  jeans. Estreita, corte slim, com cós 
rebaixado. 5 Bolsos: 3 frontais (2 bolsos 
curvados e 1 moedeiro); 2 no traseiro (Chapado). 
Corte com pinça nas laterais das costas. 
Acabamento em costura inglesa pespontada.

Frent e

12,5 cm

23
,5

 c
m

39
 c

m

 28 cm

 53 cm
 90 cm

15 c m

62
cm

Tamanho: M
Composição:
 65% Poliester
 31% Viscose
 4 % Elastano
Forro:
 100% Acetato 
  

Tamanho: 36
Composição:
    93,7% 
Algodão
    6,3% Elastano

Costas 

TÉCNICO VEC TORIAL TÉCNICO VEC TORIAL 
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Frente Costas 

5 
cm

11 cm

17 cm

26 cm

55 cm

62
 c

m
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 c

m

12
 c

m

12,5 cm

17 cm
3,3 

82
 c

m

3,5 cm

3,5 cm

56 cm

Tamanho: S
Composição:
100% algodão

CAMISA em Popeline. 100% algodão. Manga 
curta com presilha de  abotoamento. 
Gola simples. Ombro pespontado. 
Escapulário com aplicação de ilhosos 
perfurados. Macho nas costas.

Tamanho: 34
Composição:
Tronco: 
   60% Algodão     
   32% Poliéster
   8% Elastano
Aplicação Cós: 
   60% Algodão
   35% Poliéster
   5% Elastano

adidas
stela mccartney

Costas 

 BLUSA em malha. Manga reglan. 
Com pesponto em detalhe nas costuras 
da manga, gola e costas. Corte nas costas 
costurado na gola com a tira ao avesso. 
Bolsos,tipo canguru, escondidos, aplicado
nas costuras laterais

Frent e

TÉCNICO VEC TORIAL TÉCNICO VEC TORIAL
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On the Road
Desenvolvimento de calçado

Design de Acessórios

B
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R
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ETT Leather sandals

DESENVOLVIMENTO

Para o desenvolvimento foi explorada a 
desconstrução das imagens de inspiração 
do vestuário.

Utilizando os retângulos do moodboard 
foi possível obter uma forma simples de 
tiras para a construção do calçado, e que 
garantiu simplicidade e sofisticação a 
peça. 

A forma simplificada facilita não só o 
processo de execução do calçado, 
mas também a relação entre o custo e 
benefício do projeto. 

A escolha dos materiais também 
influenciaram as formas que o calçado 
obteve. Tendo explorado ao máximo o 
desenho da pele. 
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Imagem de InspiraçãoDesenho Plano / Molde
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Pele texturizada

Sola Borracha

Pele Mais Fina

Pele crua

Pele Crua 
Desbastada

MATERIAIS UTILIZADOS

Para a execução do calçado foram 
utilizados:

PELES: 
- Pele crua, com espessura considerável, 
para a palmilha;
- Pele tratada, com espessura menor para 
forrar a parte interna das tiras;
- Pele de vaca tratada, carimbada com 
padrão à imitar pele de Jacaré;

- Sola em borracha.  

FERRAMENTAS UTILIZADAS

- X-Ato;
- Martelo;
- Lixa;
- Cola de contacto;

CONFECÇÃO

Primeiro foi cortada com um X-Ato as 
respetivas componentes da sandália, por 
cada par:
- Base (Palmilha)
- Salto;
- Sola de Borracha;
- 2 tiras de pele texturada;
- 2 tiras pele fina para forrar.

A tira texturada e a Base foram cortadas 
exatamente à medida do molde. As 
demais componentes que se aplicam a 
estas foram cortadas com uma pequena 
margem de milímetros, para após colar 
crie um acabamento melhor após o corte. 

Após cortar as componentes fez-se os 
buracos por onde iriam parrar as tiras, 
com o auxílio do X-Ato. As tiras são 
cortadas e coladas, a com textura para 
fora e a pele de forrar dentro. Corta-se o 
excesso da pele usada para forrar usando 
como guia a tira de cima.

Desbasta-se com um X-Ato e lixa as 
pontas das tiras, cerca d 1,5cm das 
pontas para dentro. Com o auxilio de um 
martelo bate-se as pontas para u  melhor 
acabamento. 

Depois de desbastada as tiram foram 
coladas na Base. Bate-se com o martelo 
para a cola aderir melhor. 

Em seguida desbasta-se o salto para 
fazer o desnivelamento uniforme. O salto 
é colado na base. Bate-se com o martelo 
para ajudar a cola a aderir uniformemente 
em toda a superfície. 

Por ultimo cola-se a base na Sola. Sempre 
utilizando o martelo quando for colar. 

Finalmente, com todas as componentes 
da sandália coladas, após secar, cortou-
se o excesso dos materiais usando como 
guia a base da palmilha, recortada com a 
medida exata. 

ACESSÓRIO DE MODA ACESSÓRIO DE MODA

Foto do processo de execução do Calçado

Foto finalização do Calçado
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Draping
exercício 2

Draping
exercício 2

Draping
exercício 2

Draping
exercício 2
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DR APING DR APING 

Planificação / MOLDE 2D

DRAPING - Exercícios de Aplicação
Narciso Rodriguez, c.  1997

Draping é um técnica de modelagem 
tridimensional, em contraste com a modelagem 
plana tradicional que trabalha duas dimensões. 

Na modelagem tridimensional, em vez de 
fazer os moldes no papel usando medidas 
e geometria, os moldes são feitos sobre um 
manequim especial para esta finalidade.

O tecido é moldado, alfinetado, riscado e 
cortado para reproduzir o modelo desenhado 
previamente. Com esta técnica é possível 
visualizar o resultado da modelagem enquanto 
ela está sendo feita.
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centro frente
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Planificação / MOLDE 2D

DRAPING - Exercícios de Aplicação
Cristóbal  Balenciaga, 1963

DR APING DR APING 
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COMPOTA [JAM] - PERFORMANCE 
MULTIDISCIPLINAR INTERATIVA

“Compota é um projeto que se adéqua a 
diferentes tipos espaços e condições existentes, 
desde teatros e auditórios, a espaços menos 
convencionais, tanto interiores como exteriores. 
A dimensão e especificidade artística dos 
membros da equipa é variável e determinada pelo 
tipo de espaço/impacto pretendido. O projeto 
compota conta ainda com a participação do 
público em diversos momentos da sua actuação.”

Um projeto de sentidosilimitados®.

A RESIDÊNCIA DE OUTUBRO 2013

Como tema do espetáculo foi-nos exposto a 
palavra TRAVESSIA. No prazo de duas semanas 
cada integrante deveria expor suas propostas 
acerca do tema, que foram analisadas em 
reuniões com o grupo e durante a residência e, 
com a ajuda de Direção da Bailarina Paula Pinto, 
definido quadros para o espetáculo. As cenas 
incluíam dança, música, vídeo, artes plásticas e 
outras experiências num diálogo improvisado.

A residência finalizou com o total de 4 
apresentações em 3 dias de exibição.

RESIDÊNCIA COMPOTA 
Auditór io Car los Paredes, Benf ica

7 a 13 Outubro 2013

FIGURINO FIGURINO 

FIGURINO

Minha missão dentro do grupo, além da 
participação e opinião do espetáculo como todo, 
foi definir os figurinos dos atores e dançarinos. 
Definir o figurino consoante a necessidade 
artística de cada um foi um grande aprendizado. 
Algumas peças foram feitas de raiz. Outras 
adaptadas para proporcionar maior conforto e 
liberdade ao movimento de bailarinos e outras 
para criar efeito visual na cena.

O coordenado mais elaborado foi o “Homem de 
Papel”, em cena interpretada pelo bailarino Carlos 
dos Santos, em que com os movimentos da dança 
sua roupa rasgava-se por completo e no final 
arrancava sua própria pele através de um efeito 
criado com aplicação de Látex sobre a pele. 
A cena representou a travessia da metamorfose, 
culminando numa explosão de dança improvisada.
Foram necessárias a reprodução de 4 figurinos de 
papel para cada apresentação.

Ilustrações Fig
urinos / C

onceito
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Ficha Técnica

Coreografia: São Castro
Interpretação: Beatriz Rousseau, Bruno Duarte, 
Joana Puntel, Luís Malaquias, Mariana Romão, 

Miguel Santos
Figurinos: Nuno Nogueira

Música original: São Castro
Música adicional: Prelude in C minor BWV 999, 

J.S. Bach, interpretado por António Cabrita
Desenho de luz: Cláudia Rodrigues 

Direção de ensaios: Maria João Lopes
Consultoria artística: António Cabrita

Execução de figurino para o espetáculo THE 
ART OF LOOSING, dirigido por São Castro 
pela Companhia de Dança de Almada.

O figurino por Nuno Nogueira, executado em 
parceria com Rafael Saldanha e Alexandra 
Monteiro. Regime de Freelance em nome do 
atelier Vanity Factory. 

Participamos desde a definição de formas, 
escolha dos tecido, modelagem, protótipo e 
confecção dos mesmos. 

O espetáculo percorreu o circuito de dança 
de Almada e foi apresentado no Brasil.  

THE ART OF LOOSING 
companhia de dança de Almada

29 e 30 Setembro 2016

FIGURINOFIGURINO
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O trabalho consistiu na execução de 
figurino, definido pela Bailarina e diretora do 
espetáculo, Paula Pinto. 

Paula tinha a idéia de uma saia cenário. Em 
que a saia fazia parte da dança e do cenário, 
como uma instalação interactiva, criando vida 
através de projeções feitas sobre ela e que 
seguiam seus movimentos.

Participei da execução. Fazendo a 
modelagem, corte e costura de 3 peças: 
Saia, Corpete e Casaco.

“MUTABILIS, performance de António de Sousa 
Dias, Paula Pinto e Rita Casaes resulta da união 
de movimento, som e imagem, uma alegoria dos 
processos de mudança que nos atravessam e se 
entrecruzam em nós.
Lugares de encontro, uma abertura a diferentes 
modos de existência. Convivência de diferentes 
espaços, de diferentes tempos, lineares e cíclicos 
onde apenas a mudança é constante.

O título inspira-se na flor do Hibisco Mutabilis 
também conhecida por rosa-louca. Estas flores 
hermafroditas abrem pela manhã em branco puro e 
mudam no mesmo dia, tornando-se róseas, passando 
por um rosa vivo intenso, que acaba violáceo nos 
dias subsequentes. 
Na passagem de um estado para outro, 
constantemente mudando de forma, pela experiência 
da plenitude do ser, o corpo converte-se em lugar 
de fina criação e fonte de todos os renascimentos, 
afirmando a vida nas suas transformações.

MUTABILIS propõe uma experiência sensorial 
imersiva, buscando capturar o movimento 
vivo da realidade humana, um contributo para 
a abraçar na sua diversidade e profundidade.

Tal como a rosa-louca, apresenta-
se agora MUTABILIS/branco estando 
previsto apresentar MUTABILIS/rosa no 
Festival Música Viva e MUTABILIS/violeta 
(performance-instalação) no Temps d’Images 
ambos em 2017.”

Sentidos Ilimitados

FICHA ARTISTICA

Criação e Interpretação Paula Pinto 
(movimento e figurino), António de Sousa 

Dias (criação sonora e programação), Rita 
Casaes (criação vídeo, videomapping)

Participação especial de Miguel Azguime 
(projecção sonora)

Execução de guarda-roupa Alexandra 
Monteiro e Rafael Saldanha

Desenho de Luz Victor Azevedo
Produção Associação sentidosilimitados

Co-Produção Miso Music Portugal
Residência de Criação O’Culto da Ajuda

MUTABILIS 
sent idosi l imi tados

09 Dezembro 2016

FIGURINO FIGURINO
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SKE TCH SKE TCH

DESENHO

O desenho é uma de minhas grandes paixões. 
Gosto muito das linhas e de desenvolver minhas 
ideias através delas. 

Desde muito pequeno sempre gostei de desenhar 
e meus pais sempre souberam desda minha 
habilidade, mas nunca me incentivaram o bastante 
para seguir este caminho e tudo que sei fui 
desenvolvendo por Autodidata. Somente quando 
vim morar em Lisboa e iniciei a Licenciatura tive 
minhas primeiras aulas de desenho, lecionadas 
no curso. Apesar disso nunca fiquei para atrás 
e destacava-me sempre pela naturalidade de 
conseguir desenhar. 

Neste capítulo irei mostrar um pouco desta minha 
habilidade no desenho, com alguns trabalhos no 
âmbito acadêmico e outros feitos em diário gráfico 
apenas por hobby.

Muitos deles estão centrados nas formas do corpo 
humano captado através das linhas e contraste 
de luz. Sinto-me mais confortável com este tipo de 
aspecto gráfico do grafite.
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ILUSTAÇÃO FATO HIPISMO

Ilustração para a federação portuguesa de Hipisto. 
Commisions. 2016

SKE TCH SKE TCH
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Rafael  Ramires Saldanha

+351 96 924 26 06

rafaelrsaldanha@hotmai l .com
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