
ARCHI 
PELAGO 

DADA

*

Um tipo de letra sem serifa humanista para composições visuais expressivas

César Martiniano Antunes
Setembro 2020



Archipelago Dada
Um tipo de letra sem serifa humanista para composições visuais expressivas

Relatório de Projeto
César Martiniano Antunes

Relatório de Projeto de Mestrado  
em Design Gráfico e Projetos Editoriais apresentado  
à Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 

Setembro 2020

Orientador: Professor Doutor Pedro Amado



AGRADECIMENTOS
Aos meus Pais pelo apoio incondicional e pela oportunidade  
que me proporcionaram para continuar os estudos académicos.

Ao meu orientador Pedro Amado por todo o interesse, dedicação  
e disponibilidade para com o projeto.

Aos meus amigos por toda a preocupação e apoio moral.

Ao professor Ricardo Santos pela disponibilidade de acompanhar  
a fase Estrutural do projeto.

Ao Francisco Modesto pela realização do Espécimen Tipográfico.

À estrutura da StartUp Angra (incubadora de empresas) pelo apoio  
e disponibilização do seu espaço aquando da minha volta aos Açores,  
devido ao Covid-19.



RESUMO
A Era Digital trouxe novos horizontes à criação tipográfica, através do surgimento 
do desktop publishing (DTP) e da melhoria de softwares de edição e criação gráfica.  
A disciplina da Tipografia torna-se mais acessível a todos, desde o mais simples  
entusiasta pelo tema, até ao type designer. 

O projeto teve como objetivo o desenho de um tipo de letra sem serifa, com 
características humanistas, explorando as alternativas contextuais da tecnologia 
OpenType (nomeadamente as layout features) para a criação de um tipo expres-
sivo e dinâmico, inspirado em movimentos como a Poesia Visual, Dadaísmo  
e Futurismo.

Para um maior envolvimento no tema, foi necessário, num primeiro mo-
mento, adquirir conhecimentos teóricos sobre História da Tipografia, Classifi-
cações Tipográficas, Formatos de Fontes e Tipografia Expressiva. 

Num segundo momento,  foi necessário a aquisição de opções e conheci-
mento visual, fundamental ao desenho tipográfico, sendo realizada uma análise 
a quinze tipos sem serifa humanistas. Nomeadamente ao tipo de letra português 
Lisboa Sans, de Ricardo Santos, que serviu como referência no desenho.

Archipelago é o tipo de letra que resulta dos objetivos traçados para o pro-
jeto, apresentando duas versões funcionais: Archipelago Sans Regular para texto 
e disponível para todas as línguas europeias. E a versão expressiva para display 
Archipelago Dada (Regular e Bold), que explora o potencial dinâmico da tipo-
grafia, que não seria possível focando apenas o âmbito comercial da Tipografia. 

Palavras-chave:
Tipografia; Expressiva; Alternativas Contextuais; Desenho Tipográfico; 
Tipo de letra.



ABSTRACT
The Digital Era brought new horizons to typographic creation, through the 
emergence of desktop publishing and the improvement of editing and graphic 
creation software. The discipline of Typography is accessible to everyone, from 
the simplest enthusiast for the theme to the type designer.
The project aimed to design a sans serif type with humanistic characteristics, 
exploring the contextual alternatives of OpenType technology (namely the layout 
features) to create an expressive and dynamic type, inspired by movements such  
as Visual Poetry, Dada and Futurism .
For greater involvement in the theme, it was necessary, at first, to acquire theo-
retical knowledge about the History of Typography, Typographic Classifications, 
Font Formats and Expressive Typography.
In a second step, it was necessary to acquire options and visual knowledge, fun-
damental to typographic design, and an analysis was carried out on fifteen sans 
serif humanist types, namely the Portuguese font Lisbon Sans, by Ricardo Santos, 
which served as a reference in the drawing.
Archipelago is the typeface that results from the objectives set for the project, 
presenting two functional versions: Archipelago Sans Regular for text and avail-
able for all European languages. And the expressive version, Archipelago Dada 
for display only (Regular and Bold), which explores the dynamic potential of 
typography, that would not be possible focusing only on the commercial scope 
of Typography.

Keywords:
Typography; Expressive; Contextual Alternates; Typographic Draw; Typeface.
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NOTA AO LEITOR
Dada a natureza do projeto, o tipo de letra Archipelago  
(Archipelago Sans Regular e Archipelago Dada Regular  
e Bold) encontra-se disponível para download no Github, 
através do link:

https://github.com/1martiniano/ArchipelagoTypeface

O espécime visual realizado para a versão Archipelago 
Dada, pelo designer Francisco Modesto, está disponível  
no Vimeo, através do link:

https://vimeo.com/456505935
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A escrita e a disciplina da Tipografia evoluiram através de sucessivos avanços 
materiais e tecnológicos. Seja pelo aparecimento do papel, pela inovação na área 
da impressão, ou pela mecanização de processos através da Revolução Indus-
trial. O novo grande capítulo da Tipografia surge através das tecnologias Digitais 
(Staples, 2000). 

No passado, a escrita envolvia processos manuais, desde a escrita em papiro, 
o uso do cinzel pelos romanos, as penas usadas pelos monges copistas ou pelos 
tipos de chumbo cortados por artesãos experientes. Chegando a este novo meio 
virtual, estes processos manuais adaptam-se ao digital. Passando a expressão, 
torna-se tudo alcançável na ponta dos dedos. 

Através do surgimento do DTP dá-se um acesso generalizado ao desenho 
e criação tipográfica que origina o aparecimento de milhares de tipos de letra, 
originando as mais diversas características visuais. Contudo, os caracteres base 
destes tipos derivam sempre da mesma forma base definida pelo passado da 
escrita e da Tipografia (Unger, 2018).

Ao haver uma forma base definida, leva o type designer de renome Peter 
Bil’ak a afirmar, num artigo à Typotheque, que os grandes sucessos comer-
ciais tipográficos já estão desenhados. Este conclui lançando uma reflexão: 
“Why we design type? Not just how we design it.” (Typotheque, 2011) Ou seja, 
não devemos pensar tanto em como desenhamos um tipo de letra, mas sim,  
no porquê de o fazer (o propósito final). Esta reflexão é o mote de partida para  
o desenvolvimento do projeto.

A motivação e interesse intrínseco a este projeto fixa-se, num primeiro mo-
mento, na necessidade enquanto profissional de aprofundar o conhecimento 
em áreas base para a Tipografia, como a história da Tipografia e a classificação 
tipográfica. Na aquisição de referências visuais através da tipografia expressiva  
e na necessidade de adquirir noções sobre as tecnologias atualmente usadas pela 
indústria tipográfica.

Num segundo momento, fixa-se pela necessidade, enquanto designer de 
comunicação, de desenvolver, autonomamente, ferramentas próprias para criar 
novas formas experimentais de comunicação.

Sendo assim, o objetivo do projeto passa pela criação de um tipo de letra 
sem serifa com características humanistas constituído por duas versões, uma 
destinada à composição textual e uma versão dinâmica para display recorrendo 
às alternativas contextuais (OpenType feature). 

Contudo, sendo que à partida já está tudo desenhado, qual foi a necessidade 
de um novo projeto que se compromete a criar um “novo” tipo de letra? Esta 
questão segue todo o projeto e na fase final de análise é apresentada uma reflexão 
sobre o assunto.

A escolha de desenhar um tipo sem serifa com características humanistas, 
deveu-se ao facto de, inicialmente, o projeto estar direcionado para a criação 
de um tipo corporativo relacionado com identidades visuais dinâmicas e com  
a necessidade de obter bom grau de legibilidade. Apesar de se ter abandonado 
esta aplicação, manteve-se a escolha, por ser escolha pessoal e por serem tipos 
interessantes a nível de desenho, ao permitirem a possibilidade de variações 

Introdução
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mais simples ou complexas, o que traz uma maior plasticidade na abordagem  
ao desenho, sendo possível adicionar um certo grau de personalidade.

O presente relatório de mestrado foi estruturado em dois grandes blocos: 
um teórico e um prático.

Na parte teórica são construídos os alicerces base para a concretização do 
objetivo prático do projeto, que contem os capítulos Breve História da Tipografia, 
Classificação Tipográfica, Formatos de Fontes e Tipografia Expressiva.

O estudo da história da tipografia e da classificação tipográfica foi essencial 
para um melhor entendimento da origem do alfabeto e da disciplina da Tipo-
grafia, assim como, através do desenho tipográfico já existente, conhecer formas 
tipográficas e opções visuais que foram surgindo ao longo do tempo, como estas 
se caracterizam e como se podem relacionar entre si. Para pensar e continuar  
a evoluir a disciplina da Tipografia é necessário adquirir um grande conheci-
mento que advém dos 550 anos de história desta área.

O estudo dos formatos de tipos permitiu entender o passado e o presente, 
adquirindo noções sobre que tecnologias existiram numa fase inicial da era di-
gital e quais as que são usadas atualmente como padrão para a difusão dos tipos 
de letra, e as possibilidades que estes novos formatos permitem ao type designer 
oferecer ao utilizador final, a nível de desenho e features OpenType. 

A tipografia expressiva foi essencial para adquirir conhecimento de movi-
mentos artísticos que permitiram à Tipografia largar conceitos pré-definidos sobre 
o desenho tipográfico e composição textual, tendo sido possível adquirir referên-
cias visuais que foram usadas na criação do tipo de letra experimental, dinâmico  
e expressivo.

Na parte prática projetual analisou-se quinze tipos de letra sem serifa hu-
manistas, possibilitando a aquisição de conhecimento sobre as características 
visuais que regem nesta categoria. E, num segundo momento, descreveu todo  
o processo de concretização prática envolvida na criação de um tipo de letra com 
duas versões. Uma regular, sem serifa humanista para texto e uma versão dinâ-
mica e expressiva que faz uso das alternâncias contextuais do formato OpenType.

No final do relatório dá-se um pequeno momento de análise introspectiva, 
que reflete sobre a necessidade da criação de novos tipos de letra.

Pretendeu-se que este projeto teórico-prático, seja uma referência, assim 
como, uma mais valia a todos os entusiastas que estão a iniciar o seu processo 
de aprendizagem em Tipografia e na criação de tipos, oferecendo variadas refe-
rências bibliográficas e relatando o processo metodológico usado para o desenho 
e criação do tipo de letra desenvolvido neste projeto.

Introdução
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BREVE HISTÓRIA  
DA TIPOGRAFIA
Desde o momento em que acordamos, até ao momento em que vamos dormir, 
somos bombardeados por tipos de letra. Seja em dispositivos móveis, na publi-
cidade, em jornais, revistas, livros, sinaléticas, lojas, etc. Tudo o que tocamos tem 
uma marca, um logotipo, uma escolha tipográfica. Esta é a altura da história da 
Tipografia onde o ser humano está totalmente exposto aos tipos de letra (fig. 1).

O tipógrafo inglês Eric Gill, escreveu em 1930 que os modos de produção 
industriais aplicados à tipografia da época estavam a transformar o trabalhador 
comum numa “mera ferramenta nas mãos de outra pessoa... este já não pode ser 
visto como um artista, porque a sua habilidade não é a do homem que cria coisas; 
é simplesmente uma ferramenta usada por um designer e somente o designer é 
o artista” (Gill, 2003). Gill estava longe de imaginar as capacidades que, a partir 
da década de 80, o computador pessoal e os softwares de criação gráfica viriam 
a dar aos seus utilizadores, reunindo num mesmo indivíduo a responsabilidade 
pela criação, desenvolvimento e distribuição de tipos, permitindo que qualquer 
pessoa com habilidade e paciência criasse os seus próprios tipos, composições e 
impressões (onde anteriormente a tipografia era um craft skill, adquirido através 
de anos de experiência (Dodd, 2006)). A tecnologia mudou não só a indústria da 
impressão, como todas as indústrias. Designers e o público em geral têm agora, 
literalmente, na ponta dos dedos, milhares de tipos disponíveis para usar.

O facto que intriga os iniciantes em Tipografia é o de não haver regras nesta 
disciplina. Há princípios e boas práticas, métodos que funcionam na maioria 
dos casos, adquiridos ao longo dos mais de 550 anos de história e desenvolvi-
mento desta disciplina e dos mais de 2500 anos de evolução da escrita ocidental 
(Heitlinger, 2006).

Estudar a história da Tipografia traz a possibilidade de fazer boas escolhas 
tipográficas, bem como a capacidade de tomar decisões aquando do desenho de 
novos tipos, ou estando próximo de tipos históricos ou procurando a máxima 
originalidade dentro de todas as condicionantes do design de tipos, que foram 
sendo impostas, ao longo de centenas de anos. Mas traz sobretudo a possibilidade 
de ter um pilar assente no passado, apoiando-nos no trabalho já desenvolvido,  
e de o aplicarmos no presente e prolongá-lo pelo futuro (Unger, 2018). 

     1.1. DOS FENÍCIOS A GUTENBERG

O alfabeto é uma série de sinais (letras) definidos a partir de convenções culturais 
que representam sons específicos. Por volta de 1500 a.C., a linguagem escrita 
representava palavras inteiras, por exemplo, a figura de um touro significava um 
touro, independentemente da sua pronúncia (Kane, 2011). Esta linguagem era 

Fig. 1 Tipografia no dia-a-dia (Nova York).
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Breve História da Tipografia

Fig. 2 Alfabeto Fenício.

Fig. 3 Capitais Quadradas (Coluna do Trajano).

Fig. 5 Cursivas Romanas.

Fig. 4 Capitais Rústicas.

usada pelos egípcios que sobrepunham o aspecto mágico da escrita ao funcional, 
o que trazia uma forte redundância na interpretação da escrita. 

O Povo Fenício, dotado de sentido prático, adaptou a escrita hierática e 
desenvolveu um alfabeto (fig. 2), que serviu de base para os alfabetos usados 
atualmente no Ocidente (Heitlinger, 2006). Por volta de 800 a.C., os gregos apro-
priaram-se do alfabeto fenício, alterando-lhe a forma e o fonema de algumas 
letras e adicionando as primeiras vogais (Dodd, 2006). Posteriormente, na pe-
nínsula itálica, o alfabeto grego foi apropriado para uso próprio pelos Etruscos 
e pelos Romanos, que em expansão territorial assimilavam diversos elemen-
tos culturais estrangeiros, adaptando o alfabeto grego à sua língua e fonética 
(Heitlinger, 2006).

 A partir do Império Romano (27 a.C. - 395 d.C.) surgiu o alfabeto que 
chega até  aos nossos dias, “(…) o alfabeto latino, a base da escrita e da tipogra-
fia contemporânea ocidental, assente nos caracteres que chamamos romanos” 
(Heitlinger,  2006). Ao espalhar-se pela Europa, Ásia Menor e Norte de África, 
disseminou o alfabeto latino por um vasto território. Inicialmente eram apenas 
utilizados 21 caracteres (dos 26 atuais) e apenas em caixa alta (Heitlinger, 2006).

As letras europeias mais antigas, que sobreviveram ao tempo, são maiúscu-
las gregas cravadas em pedra, caracterizadas por traços finos e esqueléticos, por 
linhas rectas e pela grande abertura das letras curvas. Desenhadas à mão livre 
(sem compasso ou régua) e não possuíam qualquer serifa (Bringhurst, 2008). 
Com o tempo, os traços engrossaram, a abertura diminuiu e as serifas aparece-
ram. Estas novas formas servem de modelo para as escrituras formais na Roma 
Imperial, letras que eram escritas com um pincel chato, em ângulo, como se 
se tratasse de uma pena, e posteriormente gravadas na pedra com um martelo 
e um cinzel. Surgem assim, as capitais quadradas e derivadas destas, surgem  
as capitais para uso na escrita, as rústicas e as cursivas. 

As capitais quadradas (Capitalis Quadrata ou Capitalis Monumentalis) 
são encontradas nos monumentos romanos (fig. 3) e possuem serifa no final 
de cada haste. São também as formas mais emblemáticas do alfabeto latino,  
tornando-se numa grande fonte de inspiração e influência no futuro do desenho 
tipográfico. As capitais rústicas (fig. 4) constituem uma versão escrita e conden-
sada das capitais quadradas, rápidas e fáceis de desenhar, o texto ocupava duas 
vezes menos espaço (Kane, 2011). No entanto, eram mais difíceis de ler devido 
à própria natureza das letras condensadas. 

As cursivas romanas (fig. 5) são para Heitlinger e Kane a raiz das letras 
minúsculas de hoje. Desenhadas manualmente, de forma a acelerar a escrita, 
os romanos alongaram e comprimiram as formas das capitais quadradas e para 
contrariar a perda de legibilidade, devido à compressão, introduziram prolon-
gamentos em várias letras, originando as primeiras hastes ascendentes e descen-
dentes, que marcam as formas características de certas letras.

As Unciais (fig. 6) foram uma evolução tardia das capitais romanas, surgem 
entre os séculos IV e V, durante o declínio do Império Romano, persistindo no 
Império Bizantino, na Idade Média, e utilizadas até ao século IX, tanto em latim 
como em grego (Bringhurst, 2004). Tinham como intuito poupar no pergami-
nho (caro na época) e criar formas mais legíveis em tamanhos pequenos do que 
as capitais rústicas (Kane, 2011).

Após o ano 500 surgem as Semi-Unciais (fig. 7) repletas de ascendentes  
e descendentes que marcam, formalmente, o início das minúsculas, dois mil anos 
após o surgimento do alfabeto fenício (Kane, 2011).

Carlos Magno (742-814), Imperador do Sacro Império Romano, torna-se 
no primeiro unificador da Europa desde os Romanos (século IV). Tentando 
consolidar a fé cristã pelos seus vastos territórios, dá início a várias reformas 

Fig. 6 Unciais.

Fig. 7 Semi-Unciais.
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sociais, entre as quais o estabelecimento de um sistema de educação e o incentivo 
às artes e literatura. Uma destas reformas é marcada pela criação e adopção de 
um tipo em script, que fosse uniforme para a escrita de manuscritos eclesiásticos, 
por todo o império, numa tentativa de unificar e melhorar a comunicação entre 
povos, através da uniformização da escrita (Dodd, 2006). Estabelecem-se as mi-
núsculas carolíngias (fig. 8), que, apesar do nome também incluíam maiúsculas 
e sinais de pontuação. Tornam-se no padrão da caligrafia durante quase um 
século, (Kane, 2011) conhecidas pelas suas aberturas menores e ascendentes e 
descendentes maiores. Consideradas as letras com as formas mais próximas das 
minúsculas atuais (Baines & Haslam, 2005). Neste período, ao serem o padrão, 
praticamente, todos os textos eclesiásticos e a maioria dos documentos gregos  
e romanos (fundamentais para a cultura humanista) foram copiados em minús-
cula carolíngia. (Heitlinger, 2006)

Esta uniformização caligráfica espalha-se por toda a Europa, mas, por con-
sequência da queda do império, voltam a surgir variados alfabetos e escritas  
regionais. No Norte da Europa, surge uma letra condensada, intensamente vertical 
e sólida conhecida como gótica ou blackletter (padrão da escrita na Alemanha 
por quase quinhentos anos) (fig. 9). Já no Sul, prevalece a caligrafia aberta e 
arredondada, intitulada Rotunda (fig. 10), principalmente em Itália, onde estu-
diosos começaram a redescobrir, analisar e a popularizar textos da antiguidade 
romana e grega, sendo reintroduzida a minúscula carolíngia, por melhor refletir 
os valores da filosofia humanista (Dodd, 2006).

A partir do fim do século XII, o monopólio da escrita manuscrita da Igreja 
começou a ser desafiado pela busca do conhecimento nas Universidades. Estas 
com uma maior necessidade de livros começaram a encorajar o uso alternativo 
do papel em detrimento do pergaminho (mais caro e elaborado). O papel in-
ventado na China em 104 d.C., acredita-se que pela mão de Tsai Lun, só chega 
à Europa em 1238, sendo a primeira fábrica de papel na atual Espanha (Dodd, 
2006). É de salientar que a impressão de livros já se fazia, mas em blocos escul-
pidos de madeira (woodcuts) e não com uso de tipos individuais. 

O período entre o século XIV e XVI (Renascimento), foi marcado por mu-
danças culturais e económicas, tendo contribuído para o fim da Idade Média. 
Este término representou um passo definitivo para o mundo moderno (Dodd, 
2006). O Renascimento pela redescoberta e admiração das culturas da antiguidade 
pré-cristã da Grécia e de Roma. A integração do conhecimento e inteligência 
Grega e Romana, com a moralidade Cristã está na origem do conceito de hu-
manismo, que tinha ideais como individualismo, originalidade e competência.

Johannes Gutenberg (1383-1468) é considerado uma figura central no de-
senvolvimento da tipografia (Kane, 2011) e da impressão de caracteres móveis na 
Europa. Segundo Bringhurst, este método de impressão já tinha sido inventado 
por volta de 1040 na China, devendo o seu desenvolvimento a Bì Shēng. Este 
método, ao chegar à Europa, desenvolve-se na cidade de Mainz, em parte, através 
do trabalho de Gutenberg, cruzando-se com a já longa e fértil história da escrita e 
da letra romana, onde rapidamente se espalha por todo o continente (Bringhurst, 
2004). Em 1455 a história da Tipografia no ocidente fica marcada pela impressão 
na Alemanha da Bíblia de 42 linhas (fig. 11) de Gutenberg.

A cultura de leitura europeia (expeto no sul – Itália)  tinha como preferência 
os tipos góticos, influenciando a primeira criação de tipos móveis de Gutenberg, 
fundindo caracteres numa variante da Textura, esta foi uma das razões que impe-
diu uma ainda mais rápida expansão da técnica da imprensa fora da Alemanha. 
Em Itália, já não se usava góticas, por serem difíceis de ler e escrever. Contudo, 
esta inovação só começa a ser falada em Veneza a partir de 1469. Nicolas Jenson, 
notável tipógrafo francês, mudou-se para Veneza nesse período e teve a perceção 

Breve História da Tipografia

Fig. 8 Minúsculas carolíngias.

Fig. 10 Rotunda.

Fig. 9 Blackletter (Gótica Textura).

Fig. 11 Biblía de 42 linhas de Gutenberg.
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de criar um alfabeto misto, a littera antiqua tipográfica. Ao gosto dos humanistas 
italianos, harmonizou letras de diferentes proveniências, as capitais quadradas 
foram complementadas com minúsculas humanistas que eram derivadas da mi-
núscula carolíngia (Heitlinger, 2006).

Mas é através do trabalho do editor Aldus Manutius e do tipógrafo Fran-
cesco Griffo que, em 1495, surge a forma da antiqua humanista, que perdura até 
aos dias de hoje, sendo uma referência estética em toda a Europa (fig. 12). Griffo 
ficou também conhecido por ter desenvolvido o itálico e uma série de ligaturas 
variadas (Heitlinger, 2006).

Durante dois mil anos de constante evolução, o alfabeto latino chega a um 
ponto em que os seus principais caracteres ficam definidos. Coube assim, aos 
designers de tipos da época o desafio de criar novas propostas tipográficas dentro 
das formas das letras já estabelecidas pela história da escrita e da Tipografia.

    1.2. A EVOLUÇÃO TIPOGRÁFICA 

Com o desenvolvimento da Prensa de Tipos Móveis (fig. 13), nasce a disciplina 
de Tipografia, dando início à Revolução da Imprensa.

É um facto, que a tipografia teve sucessivos períodos evolutivos, através 
dos diferentes avanços tecnológicos, que foram transformando a maneira como 
os type designers lidam com esta disciplina, com as suas ferramentas e técnicas.  
A evolução dos materiais, técnicas e tecnologias tinham sempre a necessidade 
de tentar adaptar-se às constantes inovações das formas previamente estabele-
cidas a partir das tecnologias apuradas anteriormente. No caso do uso da pena, 
amplamente difundido entre os copistas, os primeiros tipógrafos enfrentaram 
grandes dificuldades ao adaptar as escritas manuscritas da época aos tipos mó-
veis. Uma das dificuldades que Gutenberg enfrentou foi o facto de ter que tra-
duzir em tipos uma série de caracteres tipográficos como as ligaturas, acentos 
e pontuação, compondo fontes com quase 300 caracteres. Mas com o passar do 
tempo, a tecnologia começa a articular um discurso diferente, procurando um 
discurso próprio e tentando encontrar o seu caminho, desligando-se cada vez 
mais do tradicionalismo da tradução dos valores anteriores para novas técnicas 
tipográficas. Só com o advento da fotocomposição e do computador pessoal é 
que foram superados limites, como a variação do corpo, da espessura, da incli-
nação ou qualquer outro parâmetro, de uma fonte que exigia a produção em 
chumbo de novos tipos fundidos individualmente. 

Os métodos e mecanismos de impressão pouco alteraram durante 300 anos 
até à 1ª Revolução Industrial (1760 - 1820/1840) (Kinross, 2004). A Tipografia 
como arte divulgadora de progresso, não podia ficar alheia à evolução. As suas 
técnicas artesanais já não correspondiam às necessidades de um mundo em 
revolução de ideias e costumes, onde o livro era indispensável como instru-
mento de conhecimento e formação. Assim, em 1814 surge a primeira Máquina 
de Impressão Cilíndrica (fig. 14), mudando apenas a velocidade de impressão. 
Passadas três décadas, surge a Máquina de Impressão Rotativa (fig. 15), que traz 
um significativo incremento à capacidade de impressão de livros e jornais. 

Em parte, o problema da impressão estava resolvido, mas a composição ti-
pográfica continuava a ser como Gutenberg a tinha inventado, lenta e mobilizan-
do cada vez mais trabalhadores, especialmente na tarefa de composição manual 
de textos corridos. A necessidade de inventar uma máquina que substituísse este 
número crescente de trabalhadores era imperiosa. O proprietário do New York 
Tribune, confrontado com este problema, recorre a Otmar Mergenthaler. Este 
apresentou ao mundo, no ano de 1884, a maravilha do século XIX. A Linotype 

Breve História da Tipografia

Fig. 12 Antiqua Humanista por Francesco Griffo.

Fig. 13 Prensa de Tipos Móveis.

Fig. 14 Máquina de Impressão Cilíndrica.

Fig. 15 Máquina de Impressão Rotativa.
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(fig. 16) combinava a moldagem, a composição e a distribuição dos tipos numa 
única máquina, numa operação e num só operador, eliminando do processo 
a necessidade de distribuir os tipos à mão. A grande velocidade, resultante da 
substituição da composição manual pela composição da máquina, teve na época, 
um grande impacto na impressão de jornais, permitindo aumentar os prazos de 
impressão de notícias de última hora. Gradualmente, a impressão tipográfica, 
que era até então um processo mecânico, começou a ser substituída por proces-
sos eletrónicos, mais rápidos e flexíveis.

A próxima grande revolução surge na década de 50, com o aparecimento da 
Fotocomposição (fig. 17), que substitui os tipos metálicos por matrizes planas 
gravadas em películas de acetato, facilitando a criação, modificação e transporte 
de tipos. Com luz devidamente focada, era projectada uma imagem dos glifos 
dispostos nos masters (font disc) sobre um papel fotográfico (Heitlinger, 2006).

Em poucos anos, a fotocomposição ganhou o seu espaço de destaque em 
relação às máquinas de composição (Linotype, Monotype, Intertype). Tornou-
-se possível a produção de variações de tipos a partir de um único original.  
A tipografia passou a ser traduzida para este novo meio, que não só possuía uma 
melhor reprodução dos tipos, como permitia a reprodução regular e detalhada 
de traços complexos e delicados. No entanto, apesar do modo de produção ter 
sido simplificado, o processo ainda era complexo, e a sua criação e distribuição 
permanecia nas mãos de tipógrafos e empresas especializadas. 

1.3. SURGIMENTO DO DESKTOP PUBLISHING

Entre o aparecimento da fotocomposição e os anos 80, compreende-se um enor-
me período de evolução tecnológica. A meados dos anos 60 a Digiset Machine 
torna-se na primeira máquina que trabalhava com tipos de letra digitais (tipos 
bitmap). Esta máquina é a primeira da terceira geração de máquinas de fotocom-
posição, que tem um sistema de armazenamento de dados. DigiGrotesk (fig. 18) 
foi uma das primeiras fontes digital desenhada para ser usada nesta máquina em 
1968 por Hell Studio Design. (MyFonts, n.d.)

A meados dos anos 80, o computador pessoal revelou-se como a próxima 
grande conquista. Contribuindo, incontornavelmente, para o desenvolvimento 
da Tipografia e da criação de tipos.

Em 1983, a Apple lança Lisa (fig. 19), o primeiro computador com uma 
interface gráfica destinada ao consumidor comum. Significando que cada vez 
mais pessoas teriam acesso diário às interfaces digitais. O único entrave foi que 
não havia tecnologia para transferir os designs criados digitalmente para uma 
página impressa (99designs, 2016). A solução para estes problemas passou pela 
inovação, não só no hardware e software dos computadores, mas também pelas 
impressoras. É neste período que John Warnock e Charles Geschke abandonam 
a Xerox e fundam uma nova empresa, a Adobe. A grande invenção de Warnock 
foi o formato PostScript (Icaza, 2011), uma linguagem que convertia informação 
das fontes digitais para informação das fontes de impressão, num suave formato 
em vetor. Após o aparecimento deste novo formato surge a primeira impressora 
decente da Apple, a LaserWriter (fig. 20) (Designhistory.org, 2011). 

O terceiro componente necessário era um melhor software de design. Surge 
então o programa PageMaker (fig. 21), desenvolvido pela Aldus, destacando-se 
como o primeiro programa para DTP (99designs, 2016). 

Com a existência do hardware (computador), de impressoras e softwares 
de design, dá-se a democratização da tipografia, deixando esta de estar apenas 
restrita aos type designers profissionais. O estímulo para a criação e desenho 

Breve História da Tipografia

Fig. 16 Máquina Linotype.

Fig. 17 Processo de Fotocomposição.

Fig.18 DigiGrotesk.

Fig. 19 Apple Lisa.

Fig. 20 Apple LaserWriter.

Fig. 21 PageMaker Layout.
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tipográfica recai sobre os designers e tipógrafos, que são desafiados a ir ao limite 
das fronteiras das formas das letras estabelecidas (99designs, 2016). Sendo que 
a partir dos anos 90, a Tipografia beneficiou de novos avanços tecnológicos que 
contribuíram para o aumento da definição e resolução dos tipos de letra exibi-
dos no monitor e a possibilidade do desenho tipográfico ser através de vetores 
(curvas de Bezier). Pode afirmar-se que:

A tecnologia digital foi uma influência radical para o desenho de tipo-
gráfico (…) O computador possibilitava aos designers a criação e mani-
pulação de letras de novas formas e com novas opções de elaboração  
(Staples, 2000).

Breve História da Tipografia
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CLASSIFICAÇÃO  
TIPOGRÁFICA
A classificação tipográfica é vista como o meio de controlar, dar ordem e clareza 
a uma enorme e complexa abundância de tipos de letra com características bas-
tante diversas e distintas (Unger, 2018), serve também para identificar, escolher 
e combinar tipos de letras (Monotype, 2015 Cit. por Unger, 2018), assim como, 
permite analisar e entender as características do desenho, formas e história 
(Willen & Strals, 2009).

Apelidada de Santo Graal da Tipografia, por Jonathan Hoefler (Dixon, 2002),  
obter conhecimento sobre a classificação tipográfica, permite balizar o dese-
nho tipográfico, facilitando a escolha de direção, quanto à roupagem das letras. 
Citando Eric Gill “(…) como há uma norma para a forma das letras - o corpo 
das letras - também há uma norma para a roupagem das letras”1 (Unger, 2018). 
Ajudando na tomada de decisões finais, na aparência e detalhes dos caracteres ti-
pográficos, como por exemplo, nos diferentes ângulos de terminação, que podem 
ter as ascendentes e descendentes, no tamanho e forma das serifas, na abertura das 
contra-formas dos caracteres (fig. 22), podendo ser mais ou menos fechados 
ou a na decisão da forma terminal do “g” sendo em cauda ou em dois andares (fig.  23).

Como já foi referido, o conceito de Tipografia nasce no século XV através do 
trabalho de Gutenberg (Heitlinger, 2006), mas a necessidade para classificar tipos 
de letra só aparece no início do século XIX (Golbert, 2000). Os primeiros siste-
mas eram nomeados mais ou menos arbitrariamente, pelos diversos impressores 
das fundições, devido à cada vez mais extensa variedade de tipos que surgiam 
nesse período. Contudo, a grande explosão do menu tipográfico tornaram estes 
sistemas disfuncionais, por não serem universalmente compreendidos (Costa, 
2013) e serem euro-centrícos. Este desentendimento na nomeação é notável 
através da variedade de nomes que as letras sem serifas podiam ter: “grotesks, 
grotesques, gothics, dories, antiques and lineal.” (Willen & Strals, 2009). 

Apesar de ser uma necessidade real, é importante salientar que não existe 
uma classificação tipográfica que seja consensual a toda a comunidade tipográfi-
ca, isto é possível verificar, através das inúmeras abordagens de classificação que 
já foram desenvolvidas (Unger, 2018). Todas estas propostas acabam por tornar 
a classificação tipográfica muito mais teórica do que prática, o que por um lado 
limita o uso para avaliação e seleção de tipos de letra (Dixon, 1995). 

Os atuais termos de classificação, contudo, são menos importantes que 
as características e os sistemas que estes representam, pois, “não é preciso saber  
o termo científico de cão para saber que ele ladra.” (Willen & Strals, 2009).  
Na sua melhor utilização, as categorias onde se tenta encaixar os tipos de letra 
representam conjuntos de atributos partilhados pelos vários espécimes tipográ-
ficos, dando um ponto de partida sólido para discutir e analisar os sistemas ti-
pográficos. Embora a maioria dos tipos possa ser fixado numa só categoria, para  

Fig. 22 Contra-forma fechada  e contra-forma aberta.

Fig. 23 Diferença entre “g” em cauda e de dois andares.

2

(1) “(...) as there is a norm of letter form 
- the bare body so to say, of letters - there 
is also a norm of letter clothes.”
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os designers e tipógrafos as categorias de tipos são apenas guias práticos, por não 
terem fronteiras absolutas, ou seja, enquanto houver experimentação tipográfica 
os designers de tipos nunca serão constrangidos pelos limites dos sistemas de 
classificação clássica.

2.1. SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO VOX-ATYPI

Será abordado neste capítulo o sistema de classificação tipográfica Vox-ATypI, 
por ser o mais referenciado pela comunidade tipográfica e por explicar com 
detalhe a categoria dos tipos sem serifa (Lineais), interessando neste projeto,  
os tipos sem serifa humanistas.

Os sistemas de classificação propostos por Theodore Low de Vinne, Thibau-
deau, British Standard Classification, Novarese, Bringhurst, Alexander Lawson 
e Catherine Dixon foram também analisados, estando disponíveis para consulta, 
em Anexo 1.

Maximilien Vox (1894–1974) propõe, em 1954, um sistema de classificação que 
foi aceite, em 1962, pela Association Typographique Internationale (ATypI)  
e em 1967  foi adaptado pelo British Standard Classification (este sistema incluiu 
a divisão da categoria das Lineais). Esta classificação apelidada de Vox-ATypI 
torna possível classificar os tipos de letras em classes gerais. Apesar da classifica-
ção Vox-ATypl definir a grande maioria dos tipos de letra, atualmente, diversos 
tipos podem conter características de mais do que uma classe.

Classificação Tipográfica

No encontro anual da ATypl, de 2010, foi 
votado para ser feito uma pequena correção 
e adicionar a categoria Gaelic à classe da 
Caligrafia, sendo demonstrado que o sistema 
Vox-ATypl também possuí falhas.

2.1.1. CLÁSSICAS OU OLDSTYLE
Esta secção é dividida pelas seguintes classes: 
Humanistas, Garaldes e Transicionais. 
Caracterizadas por serifas triangulares, eixos oblíquos e pouco con-
traste. Noutros sistemas de classificação estes tipos são muitas vezes 
chamados de Oldstyle.

Humanistas 
Os primeiros tipos de letra Romanos criados, durante o século XV 
por impressores venezianos, como Nicolas Jenson, podem ser também 
chamados de Venetian. Surgem entre 1460 e 1470 e são inspirados 
pela minúscula carolíngia, com formas leves e abertas dos escritores 
humanistas da época (Renascença).

Características:
Baixo contraste entre traços;
Serifas enlaçadas curtas e grossas;
Serifas diagonais nos ascendentes;
“e” minúsculo tem um eiWxo diagonal;
Altura de x pequena.

Ex: Jenson e Centaur.
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Classificação Tipográfica

Garaldas (ou Aldinas)
Nome dado em homenagem a Claude Garamond e a Aldus Manutius. 
Em geral, as garaldas apresentam proporções mais finas que as huma-
nistas e um maior contraste entre linhas verticais e horizontais. O peso 
está distribuído de acordo com um eixo inclinado.

Características:
Maior contraste entre traços;
Peso distribuído por um eixo inclinado;
Proporções mais finas do que nas Humanistas.

Ex: Garamond e Bembo.

Transicionais
A meio do século XVIII, o impressor e designer de tipos John Basker-
ville, estabeleceu os tipos transicionais. Inspirados tanto nas Oldstyle 
como em designs neoclássicos. O desenvolvimento de melhor quali-
dade de papel e dos métodos de impressão, trouxeram oportunidades 
de criar estes tipos com traços e formas mais delicadas.

Características:
Maior contraste entre traços do que as classes anteriores;
Eixo vertical ou quase vertical nos traços curvos;
Serifas enlaçadas e inclinadas nos ascendentes.

Ex: Baskerville e Times Roman.

2.1.2. MODERNAS
Podem ser categorizados como Didonas (ou Modernas), Mecânicas 
e Lineais. Caracterizadas por um sentimento simples e funcional, 
ganharam o seu momento durante o período industrial, entre o final 
do século XIX e início do século XX.

Didonas (ou Modernas)
Estes tipos são datados desde o final do século XVIII, estando os fun-
didores Didot e Bodoni na origem deste nome. Deram ao Primeiro 
Império Francês novas formas de letras, apresentando características 
dramáticas entre traços que tornam o seu desenho totalmente dife-
rente da categoria anterior.

Características:
Contraste acentuado entre traços finos e grossos;
Eixo vertical nos traços curvos;
Serifas rectas e finas ou quase sem enlace;
Terminações, normalmente, em forma de gota.

Ex: Didot e Bodoni.

Mecânicas (ou Egípcias ou Slab Serif)
O nome desta classe invoca o aspeto mecânico destes tipos que coinci-
dem com a Revolução Industrial do início do século XIX. Tornando-se 
popular na publicidade da época.

Características:
Baixo contraste;
Traços grossos com serifas robustas quadrangulares.

Ex: Clarendon e Rockwell.
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Classificação Tipográfica

2.1.3. LINEAIS
Os tipos de letra Lineais combinam todos os tipos de letra sem seri-
fas, sendo categorizados em: Grotescas, Neo-grotescas, Geométricas 
e Humanistas.

Grotescas
Originárias do século XIX, contendo a maioria dos primeiros tipos 
sem serifa, muitos dos quais populares comercialmente. As grotescas 
apresentam muitas características diferentes, como por exemplo, uma 
distribuição irregular de peso na grossura das formas curvas.

Características:
Contraste notável entre traços finos e grossos;
Eixo vertical;
Regularmente, presença de "g" de dois andares, "G" com espora 

e um R com perna curva.
Ex: Headline, Monotype 215, Akzidenz Grotesk.

Neo-grotescas
São derivadas das primeiras grotescas, mas geralmente têm menos 
contraste e um design mais regular. Ao contrário das grotescas, geral-
mente, não têm spurred G e os terminais das curvas são inclinados. 
Muitos destes tipos têm variações subtis para acomodar uma grande 
variedade de meios de produção.

Características:
Menos variação entre finos e grossos do que nas Grotescas;
"g" de um andar;
"G" sem espora.

Ex: Helvetica e Univers.

Geométricas
São tipos desenhados tendo por base as formas geométricas simples 
(círculos e rectângulos), aparecendo nos anos 20. As mesmas curvas 
e linhas são normalmente repetidas pelas letras, resultando numa va-
riação mínima entre caracteres.

Características:
Contraste entre traços verticais e horizontais quase inexistente;
Caracteres influênciados pelas formas geométricas. 

Ex: Eurostile e Futura.

Humanistas
Ao invés, de derivarem dos tipos grotescos do século XIV, relacionam-se 
com a escrita clássica das capitais Romanas. As minúsculas são seme-
lhantes em forma com a minúscula carolíngia. Possuem parecenças 
entre as humanistas clássicas com serifas.

Características:
Contraste notável entre traços finos e grossos;
Proporções influênciadas pelos tipos com serifa e formas caligráficas;
Contra-formas abertas.

Ex: Optima e Gill Sans.
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2.1.4. CALIGRÁFICAS
Esta categoria inclui as seguintes classes:
Glyphic, Script, Graphic, Blackletter e Gaelic.  
São caracterizadas pela sugestão de serem manuscritas.

Glyphic
Os tipos de letra glyphis são baseados nas gravações feitas em meios 
como pedra ou metal.

Ex: Copperplate Gothic e Trajan.

Script
Desenhados para representam a escrita formal caligráfica e a escri-
ta cursiva, como resultado apresentam formas longas e estilizadas, 
muitas vezes angulosas e ligadas entre si. 

Ex: Mistral e Kunstler Script.

Graphic
A classe mais generalista deste sistema de classificação, estes tipos  
de letra são pensados para display.

Ex: Klang e Snap ITC.

Blackletter
São tipos baseados na escrita manual dos escribas mediavais. Usadas 
por Gutenberg, sendo os primeiros tipos usados para impressão até 
os tipos Humanistas aparecerem.

Ex: Textur e Old English.

Gaelic
Tipos originários do script Irlandês e encontrados em manuscritos 
mediavais. 

Ex: Ceanannas e Doire.

 

2.1.5. NÃO LATINAS
Ou exóticos, para os impressores tradicionais ingleses.
Estes tipos não estão incluídos nas classes de Vox e agrupam todos os 
sistemas de linguagem que não são baseados no alfabeto latino: Grego, 
Cirílico, Hebreu, Árabe, Chinês, Coreano, etc.
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2.2. TIPOS SEM SERIFA HUMANISTAS

Tipos sem serifa não são uma invenção do século XIX. Na história da escrita, 
alfabetos sem serifa eram comuns, quer na escrita fenícia ou na civilização grega 
(fig. 24). Contudo, as letras do alfabeto latino, desde a Idade Média são inspira-
ções e revivalismos das capitais romanas quadradas, das rústicas e das cursivas. 

Ao falar de tipos sem serifa é importante fazer referência a um dos seus 
maiores defensores e impulsionadores, Jan Tschichold. Através da escrita de di-
versos artigos na imprensa da área, defendia os princípios da tipografia moderna 
e assimétrica. Enquanto designer, criou um alfabeto único (fig. 25) que incluía 
uma versão fonética, desprovido das serifas, por achar serem ornamentos des-
necessários (Spencer, 1969). 

Herbert Spencer, em 1969, refere que o primeiro livro de Tschichold, Die 
Neue Typographie, publicado em 1928, é um manifesto do design moderno e da 
tipografia não serifada e um manual de novas práticas e regras para o design.  
A propósito deste livro, Heitlinger cita o próprio Tschichold: 

(...) a forma e o estilo da Tipografia Antiga estavam adaptados às neces-
sidades dos seus leitores que dispunham de tempo suficiente para ler, linha 
por linha, de maneira sossegada. Nessas épocas, a função ainda não tinha 
um papel significativo. Por esta razão, a Tipografia Antiga tinha menos que 
ver com a função e mais com o que então era considerado beleza ou arte. 
Os problemas estéticos (eleições do tipo, mistura de tipos e de ornamentos) 
dominavam sobre qualquer consideração sobre a forma. 

A essência deste primeiro livro de Tschichold prende-se com a clareza da 
tipografia moderna, que considerava oposta ao objetivo único da procura pela 
beleza, presente na Tipografia Antiga.

Quanto à história da tipografia, Heitlinger refere que Tschichold conside-
rava também que, desde o tempo de Aldus Manutius, a tipografia procurava  
a clareza da aparência, deixando para a época moderna o problema do desenho 
e da forma das letras. Defendia que a forma das letras não podia ser separada 
da função, independentemente dos materiais e de como estes tenham sido uti-
lizados (Heitlinger, 2010). 

Por volta de 1816, William Caslon IV produziu o primeiro tipo sem serifa 
(Unger, 2018) para impressão em Inglaterra para o alfabeto latino, um tipo de 
letra em caixa alta intitulado Two Lines English Egyptian (fig. 26).

Um segundo período de interesse pelos tipos sem serifa surge, em Londres, 
quando a fundição de Vincent Figgins lançou, em 1832, o primeiro tipo de letra 
contendo sem serifa no nome, Two-line great primer sans-serif (Design History.
org, 2011) (fig. 27).

Os tipos sem serifa tornaram-se populares em publicidade e display, devido 
à sua clareza e legibilidade à distância. Por serem usados para títulos e impressão 
comercial, muitos dos primeiros desenhos sem serifa foram produzidos apenas 
em caixa alta.

Thorowgood produziu, em 1834, as primeiras minúscula sem serifa, bold  
e condensadas, à qual deu a designação de Seven Line Grotesque (Fontfabric.com, 
n.d.) (fig. 28). Um tipo ousado e condensado, bem diferente das proporções clás-
sicas do design de Caslon, mas adequado para pósteres e com um efeito estético 
semelhante às slab serif e às fat faces da época.

Os tipos sem serifa humanistas surgem associados à tipografia inglesa, atra-
vés do trabalho de Edward Johnston. Em 1916, Johnston foi comissionado para 
desenvolver um tipo de letra para o metro de Londres, que mais tarde recebeu 

Jan Tschichold forçado a mudar-se para  
a Suíça depois do início da 2ª guerra 
mundial (Spencer, 1969), é lá que, lenta-
mente, começa a afastar-se dos ideais da 
nova tipografia que tão fervorosamente 
defendia. Com o passar do tempo,  
a sua visão da tipografia tornou-se me-
nos radical e no seu terceiro livro mostra 
já estar disposto a utilizar uma paleta 
tipográfica mais variada (Tracy, 1986), 
considerando que tipos como Gill Sans 
aceitáveis (tipos esses que tinha rejeitado 
anteriormente), chegando até a dizer que 
os tipos sem serifas podiam ser cansa-
tivos, devido à falta de características 
distintas nas formas das diversas letras. 

Fig. 24 Caracteres do Alfabeto Grego Antigo.

Fig. 25 Tipo de Letra desenhado por Jan Tshichold.

Fig. 26 Two Lines English Egyptian.

Fig. 27 Two-Line Great Primer Sans-Serif.

Fig. 28 Seven Line Grotesque.
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o nome de Johnston (fig. 29). Sendo um caligrafo de profissão, Johnston ins-
pirou-se nas formas clássicas, em especial, pelas letras capitais da Coluna de 
Trajano. Eric Gill foi ajudante de Johnston e inspirando-se em parte no trabalho 
do seu mentor, em 1928 desenhou a famosa Gill Sans para a Monotype, sendo 
considerado o primeiro tipo sem serifa humanista usado para fins comerciais.

Esta classe de tipos de letra vai buscar inspiração às dimensões das capi-
tais quadradas romanas, aos tipos com serifas tradicionais e à caligrafia (Coles, 
2012). Salve raras exceções, estes tipos têm os caracteres itálicos desenhados de 
raíz, ao invés de uma versão oblíqua (slant) dos caracteres regulares. Possuem con-
tra-formas abertas, apresentam contraste e variações nas formas mais evidentes 
do que os desenhos góticos ou geométricos sem serifas (Coles, 2012). Alguns 
tipos podem apresentar mudanças na espessura ao longo dos traços ou alternan-
do entre traços finos e grossos. Como é o caso de Optima (fig. 30), desenhada 
por Hermann Zapf, em 1958.

Através do desenvolvimento do tipo Frutiger (fig. 31), desenhado para ser 
usado na sinalética do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris (Coles, 2012),  
o tipógrafo Adrien Frutiger tornou-se, particularmente, influente no desenvol-
vimento do género moderno dos tipos humanistas, pensados e desenhados para 
conterem um grande grau de legibilidade.

Esta categoria expandiu-se entre os anos 80 e 90, em parte como uma reação 
contra a Helvetica e a Univers, tipos neo-grotescos, que alguns designers consi-
deravam neutros e sem personalidade.

Fig. 29 Trabalho de Johnston para o metro de Londres.

Fig. 30  Caracteres do tipo de letra Optima.

Fig. 31 Sinalética fazendo uso do tipo Frutiger.
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FORMATOS  
DE FONTES
O DTP levou o panorama tipográfico para o mundo digital, mas este fenómeno 
só foi possível através do desenvolvimento de formatos de fontes, que possibili-
tavam guardar informações vitais ao desenho tipográfico e reproduzi-las com 
precisão, tanto em ecrã, como em impressão.

Foram estudados quatro formatos diferentes de exportação de fontes, com 
particular incidência no formato OpenType, por ser o padrão atual da indústria 
tipográfica e por conter particularidades essenciais ao desenvolvimento do pro-
jeto, as chamadas OpenType features. (Creative Fabrica, n.d.)

3.1. POSTSCRIPT 

Desenvolvido pela Adobe e por muito tempo considerado a melhor escolha 
profissional, pois possibilitava alta qualidade e alta resolução na impressão. Este 
formato continha dois ficheiros, um com informação para ecrã e outro para 
impressão. Cada ficheiro só guardava até 256 glifos, sendo compatível com os 
vários sistemas operativos apenas quando convertido, o que tornou este formato 
bastante limitado.

3.2. TRUETYPE (.TTF)

Este formato surge como evolução do Postscript, sendo que a grande inovação 
foi a possibilidade de exportar, num único ficheiro, a informação tanto para ecrã 
como para impressão. Permite um hinting muito avançado, o que resulta numa 
melhoria significativa na qualidade de reprodução das fontes no ecrã. Origi-
nalmente criado pela Apple e mais tarde licenciado pela Microsoft, tornou-se  
no formato padrão para a indústria, durante vários anos.

3.3. WEB OPEN FONT (.WOFF OU .WOFF2)

Resultado de uma colaboração entre a Fundação Mozilla, Microsoft e Software 
Opera, este formato é basicamente um .ttf ou .otf, idealizado para a viver na 
Web. Criado com o intuito de ser suportado por todos os grandes browsers, 
este formato maximiza a compressão do ficheiro possibilitando carregamento 
rápido de fontes na web, além de possuir metadados essenciais para a inclusão 
de dados sobre licenças, sem ser necessário o ficheiro original, para averiguar 
os direitos de autor.

3
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3.4. OPENTYPE (.OTF)

Desenvolvido nos anos 90 pela Adobe e Microsoft e mais tarde adoptado pela 
Apple, está atualmente na versão 1.8, sendo atualmente o formato padrão da 
indústria tipográfica desde 2016, por ser compatível entre os diferentes sistemas 
operativos e browsers, tornando as fontes fáceis de usar e distribuir. Contém num 
único ficheiro, tanto a versão de ecrã e impressão, sendo capaz de maximizar 
de tal forma a compressão, armazenando até 65.000 glifos. Armazena também 
vários tipos de representação de curvas (sendo um formato de encapsulação TTF 
e OTF cubic ou quadratic/PS com tabelas para linguagens e cores). 

O desenvolvimento deste formato tinha como principais objetivos: um 
maior suporte multi-plataforma, um maior suporte para a escrita internacional, 
uma melhor proteção de dados nas fontes, uma distribuição de fontes mais efi-
ciente através de ficheiros menores e um amplo suporte para controlo tipográfico 
avançado.

3.4.1. OPENTYPE FEATURES

Sendo dois dos grandes objetivos do formato OpenType dar um maior suporte 
a nível de sistemas de escrita internacionais e ter um amplo suporte para con-
trolo tipográfico avançado, este formato tem recursos de layout que permite às 
fontes apresentar uma grande riqueza tipográfica. As OpenType features (fig. 
32) permitem alterar formas de letras e regras de como as letras podem integrar  
o texto, sendo essenciais para línguas como o Árabe e o Urdu.

Abaixo são apresentadas em inglês e ilustradas as várias features do formato 
OpenType (Typofonderie, 2016):

Ligatures
Desenhadas para corrigir combinações estranhas entre 
letras, como “f_i”, “f_f ”, “f_b”. 

Discretionary Ligatures
Ligaturas com um intuito sobretudo decorativo “c_t”, “s_t”, 
“T_h”, “s_p”.

Small Caps (lowercase and capitals)
Caracteres com formas da caixa alta, mas alinhados  
à altura de x. 

Case Forms
Pontuação especial e caracteres adicionais com o intuito 
de alinhar à altura da caixa alta. 

Formatos de Fontes

Fig. 32 Menu OpenType no InDesign.

As imagens que ilustram as OpenType 
features foram retiradas do site da Typo-
fonderie, devidamente, referênciado  
na Bibliografia.
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Formatos de Fontes

Stylist Sets or Stylistic Alternates
Estes conjuntos estilísticos são desenhados para os mes-
mos caracteres criarem diferentes efeitos nas palavras, 
dando às fontes um maior sentido de dinâmica e ofere-
cendo uma maior riqueza visual, na composição de texto, 
ou títulos. 

Contextual Alternates
Servem para melhorar combinações entre glifos.  
Ligatures e Contextual Alternates servem o mesmo 
propósito. Contudo as primeiras substituem dois ou mais 
glifos, num glifo combinado, constituindo uma solução 
para uma determinada combinação estranha. Enquanto 
as segundas mudam a aparência de cada glifo envolvido, 
oferecendo soluções para diferentes cenários tipográficos. 

Swashes
Apareceram durante o século XVI em tipos como Ga-
ramond ou Granjon. Inicialmente, os swashes eram as 
capitais itálicas ornamentadas, hoje em dia são todos os 
tipos de formas com efeitos ornamentais.

Titling Alternates
Semelhantes aos swashes, propõem uma variação  
de um glifo para questões de display.

Initials and Finals
Semelhante aos swashes ou às alternativas  
contextuais, mas colocados apenas no início  
e fim das palavras.

Historical sorts
Propõe um “s” longo para ser usado contratualmente, 
dependendo da posição das palavras.

Fractions
Conjunto de glifos de frações diagonais.

Numerators and Denominators
São os números usados para definir as Fractions, para 
indicar notas de rodapé, compostos químicos  
e exponentes matemáticos.
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Formatos de Fontes

Ordinais/Superior Letters and Figures
Podem ser números ou letras e a sua posição é um pouco 
mais acima dos numeradores e mais abaixo dos deno-
minadores. Usados na maioria para abreviações, como 
em Senhora ou Maria. Também podem ser usados para 
indicar notas de rodapé, compostos químicos e exponentes 
matemáticos.

Slashed Zero
Zero com barra diagonal para em alguns casos,  
não ser confundido com um “O” em caixa alta.

Ornaments
Incluem fleurons, bullets, vinhetas, bordas, colchetes (bra-
ckets), setas e qualquer decoração gráfica contemporânea.

Default Figure Style 
Opção pré-definida para representar figuras.  
Onde as figuras alinham na baseline até à altura  
da caixa alta (Caps Figures ou Proportional Lining). 
Há quatro formas de apresentar as figuras:  
Proportional Lining (pré-definido), Proportional 
Oldstyle, Tabular Lining e Tabular Oldstyle.

Oldstyle Figures (Proportional Oldstyle)
A opção contrária ao Lining, onde as figuras são dese-
nhadas com ascendentes e descendentes, com o objetivo 
de serem usadas na composição textual de caixa baixa, de 
modo, a misturarem-se no ritmo e na aparência visual da 
escrita. Também podem existir as Semi Oldstyle Figures, 
que são uma versão intermédia, como mostra a segunda 
ilustração.

Non-tabular Figures
Ou chamadas de Proporcional Figures são pré-definidas  
e têm como objetivo o uso em texto, de modo, a evitar  
o espaço branco exagerado. 
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Formatos de Fontes

Caso de Estudo - Francis Gradient

Este tipo de letra desenhado em 2016, por Nikola Djurek, e programado por 
Karsten Luecke (Typotheque, 2016).

Apresenta-se como um tipo sem serifa com contraste acentuado entre 
traços grossos e finos, ideal para headlines. Inspirado no lettering usado na pu-
blicidade europeia, do início do séc. XX, dá uso a uma geometria racional que 
lhe adiciona ritmo. Desde light a black, este tipo vai de um extremo condensado 
a um extremo expandido, mantendo o grande contraste entre traços (fig. 33).

O grande destaque deste tipo é a sua coleção de quatro estilos de escrita em 
Gradiente, disponíveis em caixa alta, pensado para display, produzindo dinami-
camente caracteres expandidos e/ou condensados (fig. 34). Este tipo de padrão 
só é possível, porque cada estilo de Gradiente contém 2690 glifos, que são sele-
cionados automaticamente através da OpenType feature, Contextual Alternates 
(fig. 35). Sendo que o gradiente tanto pode ser aplicado em palavras individuais 
como em linhas de texto .

Este caso de estudo serviu para perceber como as Contextual Alternates 
podem ser aplicadas de forma dinâmica e criativa.

3.4.2. OPENTYPE VARIABLE FONTS

A Adobe introduziu as fontes Multiple Master em 1991. Esta tecnologia baseou-
-se na definição de contornos e extremos gráficos que representavam regras  
e parâmetros para o desenho de um certo tipo de letra. Isto permitia a interpo-
lação rápida e automática da mudança de forma dos caracteres, que podiam 
sofrer mudanças tanto na altura de x, como no peso, na largura, nas serifas, etc. 
(Quelhas, 2006).

Apesar de ser um passo enorme no avanço tecnológico da tipografia, esta 
tecnologia não teve sucesso e acabou por desaparecer.

Em 2016, a versão 1.8 do formato OpenType trouxe uma nova extensão cha-
mada de OpenType Font Variations. Fontes que usam esta extensão são chama-
das fontes variáveis, onde numa única fonte é possível criar inúmeras variações 
em eixos independentes (por exemplo, peso e largura) através de interpolação 
contínua entre desenhos diferentes com extremos e pontos pré-definidos (Mi-
crosoft Docs, 2017) (fig. 36), ou seja, passados mais de vinte anos, esta tecnologia 
é baseada nos mesmos princípios das fontes Multiple Master, mas otimizada  
e adaptada às necessidades reais dos designers e developers permitindo novas 
possibilidades de interpolação, tornando os ficheiros mais eficientes. 

O type designer é responsável por determinar as séries de variações que são 
possíveis em cada tipo de letra, podendo incluir variações em eixos conhecidos 
(peso ou largura), como em eixos arbitrários desenvolvidos pelo próprio (slant, 
serifas, contraste, etc), ficando ao critério do utilizador final a escolha da variação 
que quer tirar proveito.

Tabular Figures
São úteis a quando da criação de colunas numéricas,  
facilitando a leitura de relatórios financeiros e outros 
documentos que usem numeração.

Fig. 33 Francis Gradient.

Fig. 34 Escrita em gradiente.

Fig. 35 Contextual Alternates.

Fig. 36 Possíveis interpolações de uma fonte variável.
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As fontes variáveis são uma coleção de estilos mestre, com um estilo cen-
tral (normalmente o Regular) e múltiplos eixos registados e ligados entre si.  
Por exemplo, o eixo de Peso pode ligar desde o Light, passando pelo central (Re-
gular) até ao Bold (fig. 37). Os estilos individuais que são gerados ao longo dos 
eixos são chamados de instâncias. Estas fontes contém as coleções de múltiplos 
estilos num único ficheiro, o que permite um rápido carregamento na Web.

No caso da figura 38, a fonte Amstelvar apresenta três estilos mestre para 
o eixo do peso, o Regular ao centro, o Light e o Bold nos extremos. Entre estes 
estilos mestre há 200 possíveis instâncias que podem ser escolhidas pelo utili-
zador final.

Fig. 37 Variações no eixo do Peso.

Fig. 39 Fit - Variações extremadas.

Fig. 38 Tipo Amstelvar e os seus três estilos mestre.

Caso de Estudo - Fonte variável FIT

Fit é uma série de letras hiper estilizadas em caixa alta com um único objetivo, 
preencher o espaço disponível com o máximo de impacto possível (Ross, n.d.).

Para alcançar esse objetivo, David Jonathan Ross desenhou uma fonte variá-
vel com um grande alcance de larguras, começando por um Impossibly narrow 
Skyline style, onde cada caracter cresce em altura cerca de 3600% para conseguir 
ter o mesmo desempenho que o Gargantuan Ultra Extended (fig. 39).

O efeito deste tipo é possível a partir da definição de 10 estilos mestre, 
possibilitando gerar mais de 1001 variações em instâncias do mesmo tipo, em 
segundos, sem ser necessário desenhar cada variação manualmente.
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TIPOGRAFIA  
EXPRESSIVA
Neste capítulo, abordou-se movimentos modernos de revolução tipográfica que 
serviram como inspiração, na realização do conceito do projeto. 

Foram nestes períodos de experimentação artística que apareceram tenta-
tivas de quebrar pressupostos impostos pela história da tipografia tradicional.  
A Tipografia pretendia-se privada de emoções, estática e invisível, definição 
bem apresentada por Beatrice Warde no seu texto The Crystal Goblet, or Prin-
ting Should Be Invisible. Este ideal tipográfico é também apoiado pelo designer 
Massimo Vignell. Este afirmou que “Há pessoas que acham que os tipos de letra 
devem ser expressivos; (…) Eu não acho que os tipos de letra devam de todo ser 
expressivos. Eu posso escrever a palavra “cão” com qualquer tipo de letra e não 
tem que me parecer um cão. Mas há pessoas que [acham que] quando escrevem 
“cão” a palavra deve ladrar.”1 (Veríssimo, 2013).

Para este projeto adoptou-se a visão da designer Paula Scher, “Os tipos 
de letra têm espírito e podem transmitir um estado de espírito; esse pode ser  
o teu próprio veículo transmissor… para exprimir todo o tipo de sentimentos.”2 
(Veríssimo, 2013).

A partir dos sistemas de escrita primitivos chegamos a um contexto dinâmi-
co e interactivo, onde hoje a Tipografia já não se apresenta apenas como um meio 
para comunicar, sendo também um meio aberto à expressividade livre e original.

Antes de avançar para estes movimentos da tipografia contemporânea, é 
preciso ter noção das conquistas modernas da tipografia impressa. Por exem-
plo, o método de impressão de Gutenberg, do século XV, reforçou a ideia da 
escrita por linhas retas, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Só 
a partir do século XIX, é que os pioneiros da Poesia Visual, antes mesmo do 
surgimento do DTP, começam a romper com as convenções e pressupostos do 
passado, dando origem a composições tipográficas que estavam à frente do seu 
tempo (Hillner, 2009), ou seja, começam a surgir composições que exploravam 
a tipografia num sentido dinâmico e expressivo. Exemplo notório desta experi-
mentação é a obra Calligrammes de Guillaume Apollinaire, publicada no início 
do século XX, onde já mostra palavras de poemas organizadas visualmente 
para representar o seu conteúdo (fig. 40). Segundo a teoria do filósofo Ferdi-
nand de Saussure, a palavra constitui o sistema semiológico de segunda ordem 
e a imagem de um objeto constitui o sistema semiológico de primeira ordem.  
A Poesia Visual conseguiu mudar este paradigma ao traduzir as palavras escritas 
numa imagem, trocando a ordem destes dois sistemas semiológicos (Hillner, 
2009). Se a Tipografia é a representação visual da informação textual, podemos 
argumentar que os arranjos tipográficos constituem as imagens de um texto. 
A tentativa de fundir texto e imagem em composições tipográficas dinâmicas 
na poesia visual, é considerado um passo verdadeiramente revolucionário no 

(1) “There are people who think type 
should be expressive; They have a differ-
ent point of view from me. I dont think 
type should be expressive at all. I can 
write the word ‘dog’ with any typeface 
and it doesn’t have to look like a dog. But 
there are people that [think that] when 
they write ‘dog’ it should bark.”

(2) “Type has spirit and could convey 
mood; that could be your own medium...
to express all sorts of feelings.”

Fig. 40 Obra de Guillaume Apollinaire.

4
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contexto da comunicação visual, rompendo com as convenções tradicionais  
e dando o primeiro passo em direção à inovação e aos movimentos artísticos  
e tipográficos radicais das primeiras décadas do século XX, como o Futurismo, 
o Dadaísmo e o Construtivismo.

A Tipografia e as próprias letras, que até aqui eram modestas e discretas 
começam a ser aceites no sentido da sua própria materialidade, sendo usadas 
para representação ativa, possibilitando a transmissão de vários significados 
(Quelhas, 2006 e 2012).

Vítor Quelhas, no seu artigo Dynamic typography: dynTypo > Understan-
ding typography as a multimedia expression (2012), refere quatro pressupostos 
da materialidade que a tipografia pode obter: Som, mostrado pelo dinamis-
mo da sua composição; Peso, com objetos reconhecidos como estando a voar 
ou a flutuar; Odor, a capacidade de objetos se dispersarem; Velocidade, ritmo  
e entoação transmitida através de termos visuais para tentar amplificar o sentido 
das palavras. 

A tentativa de gerar composições visuais expressivas está assente nestes 
pressupostos, o autor conclui que é possível simular movimentos dinâmicos, 
através de caos espontâneo produzido num espaço 2D (futuristas e dadaístas) 
(fig. 41), ou pelo uso de grelhas e da organização do espaço que desafia os mo-
vimentos cinéticos (construtivistas) (fig. 42).

4.1. FUTURISMO

Em parte inspirado pela poesia visual, a origem de um dos primeiros movi-
mentos estéticos de caracter radical é atribuída a Filippo Tom maso Marinetti 
(1876- 1944), autor do First Almanac of Futurist Poetry, onde declara o fim da arte 
do passado e o início da arte do futuro, Le Futurisme (Designhistory.org, 2011). 
Em inúmeros manifestos foram declarados os ideais futuristas, que expõe novos 
pontos de vista e uma estética que exalta a velocidade, a vida moderna, a guerra, 
a industrialização e a tecnologia, quebrando radicalmente com todas as formas 
de criação tradicional. A arte tipográfica, livre de todos os constrangimentos tra-
dicionais do passado, torna-se numa linguagem visual e expressiva, não sujeita 
à opressão e restrições contextuais de ser um mero suporte passivo e invisível.

A tipografia expande as suas fronteiras para o virtualmente tipográfico, 
onde torna-se difícil fazer uma distinção entre texto e imagem (fig. 43). As co-
lagens futuristas obrigavam o espectador a simplesmente visualizar junções de 
fragmentos tipográficos em vez de desvendar o seu possível significado através 
da leitura, levantando questões, se uma obra de arte futurista deveria ser consi-
derada uma imagem, colagem ou obra de arte tipográfica (frequentemente ficava 
ao critério do observador individual).

Um dos maiores exemplos dos ideais futuristas, de páginas animadas e de 
uma atitude não linear, é a obra Zang Tumb Tumb (uma alusão onomatopaica  
à artilharia de guerra) (fig. 44), de F. T. Marinetti. A orquestração de versos livres 
de som e de imagem era criada através de colagens de caracteres tipográficos 
dispostos em vários estilos, pesos e tamanhos. A experimentação tipográfica 
produziu uma nova sensibilidade estética e provou que tal atitude inovadora na 
poesia permitiu aos textos serem simultaneamente lidos e vistos como ima gem 
e texto. Os futuristas usavam uma linguagem à qual chamavam de “decla mação 
sinóptica”, onde velocidade, ritmo e entoação eram transmitidos em termos vi-
suais, tentando ampliar e enaltecer o significado das palavras (Quelhas, 2006).  
O futurismo foi uma resposta expressiva à nova era da industrialização. 

Tipografia Expressiva

Fig. 44 Capa do livro Zang Tumb Tumb.

Fig. 43 Exemplo de um poema desenhado, F. T. 
Marinetti, 1919.

Fig. 42 In All Branches of Knowledge, Alexander 
Rodchenko, 1924.

Fig. 41 Words in Liberty, F. T. Marinetti, 1913.
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4.2. DADAÍSMO

O Dadaísmo foi um dos movimento que se revoltou contra os avanços da escri-
ta tradicional ocidental, apresentando uma abordagem quase anti-funcional 
da tipografia. Muitas vezes sem conteúdo literal, a tipografia apenas revelava  
a sua forma de expressão visual, onde, neste caso, a negação do literal torna-se na 
nova arte. Este movimento ajudou a questionar muitas convenções previamente 
estabelecidas pela história da tipografia, no que diz respeito a arranjos gráficos  
e tipográficos, desafiando as noções de hierarquia na composição gráfica, geran-
do uma anarquia estética de fragmentos gráficos (fig. 45).

O interesse pela interacção dos signos e do som, por exemplo, resulta num 
estilo tipográfico no qual o peso das vogais era maior do que o dos outros carac-
teres. A arte transforma -se na negação da arte. Pretendia- se que o pensamento 
fosse ampliado, que se integrassem pensamento e sentimento, sentimento e pen-
samento, e que ambos se fundissem no poema, na imagem e no som.

O que parecia um meio sem mensagem, havia de facto começado como uma 
resposta cínica ao que era percebido como um meio de incentivar a crítica polí-
tica e de fomentar o ceticismo em relação aos ambientes culturais. O Dada espa-
lhou-se rapidamente pela Europa, onde Kurt Schwitters (fig. 46) tornou-se um 
dos principais representantes na Alemanha. Usavam todos os tipos de letra que 
quisessem e pontuavam de maneiras pouco convencionais, ficando conhecidos 
por colocar, nas composições gráficas, letras e símbolos em posições aleatórias, 
imprimindo tanto horizontalmente e verticalmente no mesmo papel, compondo 
textos em qualquer direção, de maneira aleatória (Design Seminar, n.d.).

O impacto visual passou a ser uma parte vital dos pósteres e cada página 
devia explodir sensações, pois estes procuravam “gritar” aos leitores. Semelhante 
à poesia visual, mas de uma maneira menos exclusiva, o dadaísmo ajudou a ques-
tionar muitas convenções estabelecidas sobre arranjos gráficos e tipográficos.

4.3. CONSTRUTIVISMO

Seguindo o exemplo dos princípios do futurismo, o construtivismo emergiu em 
1921, como um movimento, na Rússia pós-revolucionária. Apesar de, noutras 
partes da Europa, artistas usarem linhas semelhantes, foi aqui que a arte foi 
pronunciada “morta”, por Alexei Gan, um dos líderes do movimento. Segundo 
Gan, “construção prática” foi necessária para substituir a atividade especulativa 
dos artistas (fig. 47).

Ao invés, de ser a arte pela arte, o construtivismo servia a classe trabalhadora. 
Rejeitava ambições estilísticas individuais em favor da usabilidade da arte e do 
objeto gráfico. Oposto ao mundo ocidental, onde a educação pública foi expan-
dida durante o século XIX, na Rússia ainda havia um alto nível de analfabetis-
mo. Acreditava-se que o design gráfico, baseado em princípios da geometria  
e na simplificação da escrita cirílica, era mais acessível às comunidades russas. 
Paradoxalmente, este movimento anti-estético foi tão radical que passou a ser, 
por si só, um estilo artístico. Não estando apenas fechado na comunicação vi-
sual, o construtivismo também aparece na pintura, no design de produto, na 
arquitectura, no cinema, entre outros. O grande leque de trabalhos de Alexander 
Rodchenko (fig. 48) reflete, por um lado, a diversidade das disciplinas do cons-
trutivismo, e por outro, a ambição de coletivamente dar apoio à nova sociedade. 
Apesar de breve, o contributo de Rodchenko para a tipografia construtivista foi 
de grande importância para a tipografia moderna.

Tipografia Expressiva

Fig. 45 Ilia Zdanevich, 1923.

Fig. 46 Kurt Schwitters – German DADA.

Fig. 47 Da zdravstvuet demonstratsiia byta!, Aleksei 
Gan, 1923.

O espírito do Dadaísmo pode ser  
encontrado nos trabalhos do  
designer David Carson.

Fig. 48 Alexander Rodchenko, 1923.
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Tipografia Expressiva

Fig. 49 Pósteres de Paula Scher para o The Public Theater.  

4.4. CASO DE ESTUDO  
THE PUBLIC TEATHER

Este caso de estudo serviu como inspiração visual para 
o projeto, mostrando as potencialidades que um tipo 
de letra, que se serve de uma escrita dinâmica, pode ter 
na criação de elementos gráficos apelativos.

O trabalho da designer Paula Scher (Pentagram, 
n.d.) desenvolvido nos pósteres (fig. 49) do The Public 
Theater, no final dos anos 90, reflete características da 
tipografia dadaísta: os tipos usados variam tanto em 
tamanho como em peso e apontam em todas as dire-
ções. Ao preencher os pósteres de maneiras exuberan-
tes, o leitor, mesmo antes de ler uma palavra, já está 
sobrecarregado pela energia explosiva da composição 
gráfica. 

Neste contexto é possível aplicar os pressupostos 
da materialidade da tipografia, definidos por Vítor 
Quelhas. Estão presentes o som, o peso e a velocidade, 
dando dinamismo e ritmo à composição, amplificando 
o sentido das palavras à composição, transmitindo um 
registo funky.

Trata-se de uma procura por novas formas de 
comunicação visual, mais voltada para o sentimento, 
é uma escapatória às regras e normas impostas pela 
literatura convencional. Tem como objectivo explorar  
e criar uma linguagem mais pessoal, distinta, um estilo 
que torne a mensagem reconhecível, antes sequer de 
ser lida.
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Chegando ao final do enquadramento teórico foi possível adquirir conhecimentos 
essenciais para a realização da fase de projeto. 

Passando pela história da tipografia, que permitiu conhecer as fundações 
da disciplina da Tipografia, desde a evolução da escrita e do alfabeto latino até 
aos primeiros métodos de impressão tipográfica, acabando nas sucessivas inova-
ções, no campo da impressão e do desenho de tipos, culminando na era digital  
da tipografia e na democratização da Tipografia através do DTP.

Através da classificação tipográfica foi possível conhecer, em pormenor, 
várias categorias onde os tipos de letra se podem inserir e quais as principais di-
ferenças a nível de desenho tipográfico entre as categorias, gerando também um 
melhor entendimento, sobre os tipos sem serifa, com características humanistas. 

Os formatos, dos tipos de letra, foram importantes para perceber as opções 
disponiveís para a realização do projeto, a nível tecnológico. 

E, por fim, a tipografia expressiva serviu para conhecer e retirar inspiração 
de movimentos artísticos que questionam as bases da tipografia, para desenhar 
um tipo de letra com um sentido mais atual e não só uma reflexão do que já se 
fez no passado.

Conhecer a história e a classificação tipográfica serviu para dar bagagem  
e suporte histórico, enquanto os formatos dos tipos e a tipografia expressiva ser-
viram para perceber em como trazer o tipo de letra pretendido para o presente  
e em direção ao futuro. 
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O objetivo deste projeto passou pela criação e desenho de um tipo de letra sem 
serifa com características humanistas, explorando as alternativas contextuais do 
formato OpenType, para criação de um tipo expressivo e dinâmico. 

Archipelago Sans é o nome dado ao tipo de letra desenhado neste projeto  
e surge através do conceito base idealizado. Inspirado pelo arquipélago dos Aço-
res, sendo este um conjunto de nove ilhas, de tamanhos distintos, a ideia passou 
por criar um tipo em que cada palavra contenha variações na largura das letras, 
ou seja, criar através da composição tipográfica arquipélagos (palavras) e as suas 
ilhas (letras), alternando as larguras dos caracteres. Através da pesquisa e de 
casos de estudo inseridos no enquadramento teórico, chegou-se à conclusão que 
a concretização deste conceito era possível através do recurso às alternativas con-
textuais e que o uso destas alternâncias podiam relacionar-se com movimentos 
tipográficos expressivos, como a Poesia Visual e o Dadaísmo.

As próximas imagens apresentam um esquema visual que explica o conceito 
base do projeto.

Mapa do Arquipélago dos Açores 

 

A partir do mapa do arquipélago dos Açores desenhou-se uma caixa em cada 
ilha. A cada caixa foi adicionada a mesma altura, porque para o projeto apenas 
se pretende alterar as larguras dos caracteres, mantendo as alturas constantes.

REFLEXÕES INICIAIS
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Através das caixas criadas concebeu-se um esboço de como cada caracter se 
podia comportar dentro da largura de cada caixa. Escolheu-se cinco larguras, 
das nove (uma regular, dois extremos e duas intermédias), para tornar o projeto 
menos caótico e mais linear.  

De seguida esboçou-se algumas palavras com o efeito que se pretendia alcançar.
  

Foram definidas duas etapas para a realização do projeto prático. A primei-
ra etapa consistiu na criação da versão Archipelago Sans, que englobou todo  
o processo de criação de um tipo de letra, onde foram definidas as opções visuais 
dos caracteres e realizado o desenho dos caracteres, para o tipo de letra conter 
o Character Set Latin Extended-A. A segunda etapa prática, envolveu a criação 
da versão Archipelago Dada, desenhada apenas através da caixa alta da versão 
Archipelago Sans, onde foi concretizada toda a parte conceitual e experimental 
do projeto, englobando as alternativas contextuais do formato OpenType, defi-
nidas no objetivo inicial.

Tendo adquirido noções teóricas e conhecimento necessário através do 
enquadramento teórico e definidas as duas etapas necessárias ao projeto, foi  
necessário definir uma metodologia a seguir. A metodologia adoptada tem como 
referência os métodos de Juanjo López, no seu curso "Desenho de uma tipografia 
digital de A a Z", presente na plataforma de e-learning Domestika1, dividindo-se 
em três fases: Fase de Análise, Fase Estrutural e Fase de Produção.

Como existem milhares de tipos de letra, na Fase de Análise foi realizada 
uma análise formal a quinze tipos sem serifa com características humanistas, 
onde se deu todo o processo de procura e aquisição de várias opções de desenho 
dos caracteres. Foi imposto um limite no número de tipos a analisar, para haver 
uma maior optimização de tempo e porque há tanta escolha e hipóteses visuais 
que tornaria a análise demasiado extensa e divagante. 

Com base na análise feita, a Fase Estrutural da metodologia integrou a de-
finição das opções visuais que seriam seguidas e a concretização de todo o de-
senho tipográfico inicial da versão Archipelago Sans.

A Fase de Produção engloba as duas etapas do projeto e foi o núcleo práti-
co avançado de concretização conceitual do projeto. Sendo que nesta fase está 
presente o desenvolvimento do conjunto de caracteres funcional, através da co-
locação de diacríticos e do Espaçamento e Kerning de caracteres. 

Tornando a versão Archipelago Sans funcional, passou-se à segunda etapa 
do projeto, a elaboração da versão Archipelago Dada. 

Dentro da Produção foi incluída uma nova fase estrutural, porque a certo 

Projeto

(1) https://www.domestika.org/pt/cours-
es/121-desenho-de-uma-tipografia-digi-
tal-de-a-a-z/course
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Projeto

momento foi necessário tomar novas decisões quanto às opções visuais a seguir 
para o desenho dos novos caracteres que surgiram com esta versão, mais espe-
cificamente nas larguras extra condensadas e expandidas. 

Após a conclusão desta segunda fase estrutural, deu-se início à produção  
e prototipagem da versão Archipelago Dada, através da exploração e programa-
ção das alternativas contextuais. 

Este processo de produção do tipo de letra acabou na divulgação de um  
espécime visual, realizado através de uma animação em motion graphics. Reali-
zada pelo designer Francisco Modesto, permitindo entregar a fonte exportada 
para utilização e avaliação num contexto e utilizador real.

Apesar de se ter definido uma metodologia de três fases, o desenho e a criação 
deste tipo de letra não foi um processo linear. Houve uma primeira análise para 
aquisição de opções visuais dos caracteres e a primeira fase estrutural que definiu 
as opções visuais a seguir no desenho tipográfico, mas para aprovar o que vinha 
a ser concretizado e produzido era necessário ir revendo as fases anteriores de 
Análise e de Estrutura até chegar a uma fase de Produção final concisa.
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FASE DE ANÁLISE

Nesta análise visual utilizou-se uma abordagem mista, pois é semelhante à que 
foi feita no livro The Anatomy of type ,de Stephen Coles e no livro The Visual 
History of Type, de Paul McNeil. 

A totalidade da análise foi remetida para Apêndice 1, sendo aqui apresen-
tado um resumo visual da análise, onde são apresentadas apenas as letras com 
diferenças mais significativas.

Esta primeira fase da metodologia, serviu para melhor situar e balizar as refe-
rências e opções do desenho tipográfico. 

Procedeu-se a uma análise formal a quinze tipos de letra sem serifa com 
características humanistas, a qual foi dividida em três categorias de cinco tipos 
de letra cada. Começou-se com uma análise a cinco tipos de Contexto Históri-
co, para um melhor entendimento das características e formas “primitivas”, dos 
primeiros tipos apelidados de, sem serifa humanistas. Para entender e conhecer 
o mercado nacional e ter percepção sobre o que já foi feito em Portugal, ana-
lisou-se cinco tipos de letra desenhados por cinco type designers portugueses.  
E por último, foram analisados os 5 tipos de letras (sem serifa com características 
humanistas) mais descarregados no mundo através da plataforma Open Source 
Google Fonts, servindo para ter noção sobre os atributos visuais dos tipos mais 
procurados e descarregados gratuitamente. A imagem abaixo ilustra o conjunto 
dos tipos de letra analisados.
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O “a” apresenta várias variações de tipo para tipo, o que difere mais, entre cada 
tipo, é a forma da barriga e o ângulo em que se inicia a barriga. O traço superior 
tanto pode ter uma contra-forma mais fechada como aberta e o ângulo das suas 
terminações também variam significativamente. No ponto 2 é possível verificar 
diferenças, sendo que alguns “a” apresentam uma terminação reta, outros têm 
um ligeiro ângulo de inclinação e outros tipos têm presente uma cauda final.

O “b”, “d”, “p” e “q” foram agrupados no mesmo grupo por apresentarem formas 
semelhantes.

No ponto 1 é possível verificar que quase todos os tipos têm uma termina-
ção horizontal nos traços verticais, sendo que poucos apresentam um pequeno 
ângulo de inclinação. No ponto 2 verifica-se que em certos tipos o traço redondo 
é construído através da sua saída no traço vertical, enquanto outros apresentam 
um traço contínuo. No ponto 3 a junção do traço redondo com o traço vertical 
varia de tipo para tipo, sendo uns mais finos e outros mais grossos.

No “c” alguns tipos históricos têm contra-formas um pouco mais fechadas, en-
quanto os tipos contemporâneos apresentam contra-formas abertas. Também  
é possível verificar a grande variação no ângulo das terminações dos traços.

Fase de Análise

É de constar que a altura de x  
dos tipos analisados varia entre  
os 65,28% e os 81,20%.
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O “f ”, de tipo para tipo, apresenta várias soluções, sendo as mais notáveis aqui 
apresentadas. No ponto 1, a terminação lateral poderá ter um ligeiro declive, ou 
poderá ter um ligeiro declive no traço horizontal. No ponto 2, poderá haver uma 
terminação curva suave ou em gancho fechado.

O “g” é uma das letras que mais varia de tipo para tipo, nesta seleção é possível 
perceber as várias ligações possíveis no ponto 1, assim como a diferença de so-
luções para o ponto 2. É de salientar que a forma em loop, criada na parte baixa 
do “g”, o eixo varia de tipo para tipo. Pode-se notar que alguns tipos fazem uso 
do “g” de só um andar, não sendo uma característica dos tipos humanistas.

O “h”, no ponto 1, apresenta as mesmas soluções verificadas no “b”. No ponto 
2 há ligações que são mais abruptas, enquanto outras tentam fazer uma cone-
xão mais suave. Certos tipos apresentam no final dos traços verticais, alguma 
angulação, sendo que outros, no ponto 3, apresentam inclinações específicas.

As soluções no “i” passam pela forma a usar no ponto 1, tanto pode ser uma 
forma redonda perfeita, como uma forma oval ou retangular.

Assim como no “c”, os tipos históricos no “e” apresentam contra-formas mais 
fechadas, enquanto os tipos contemporâneos apresentam contra-formas abertas. 
Em muitos tipos a terminação dos traços é vertical.

Fase de Análise
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Assim como no “i”, o “j”, no ponto 1, tanto pode ser uma forma redonda perfeita, 
como uma forma oval ou retangular. No ponto 3 apresentam também algumas 
inclinações específicas. A maior diferença que surge no “j” é a forma terminal 
no ponto 2, que altera de tipo para tipo, podendo ser uma forma mais aberta ou 
uma forma fechada em gancho.

No caso do “l” as diferenças entre tipos surgem sobretudo no ponto 2, poderá ser 
caracter, apenas com um traço vertical ou conter um esporão para se diferenciar 
do “I”. Este esporão pode ser mais ou menos saliente, como é possível observar, 
e poderá relacionar-se com o esporão do “a”.

O “n”, no ponto 1, apresenta várias soluções, podendo ter uma terminação angu-
losa ou horizontal, sendo que as haste em si variam de tipo para tipo. No ponto 2, 
como o “n” dá origem ao “h”, há ligações que são mais abruptas, enquanto outras 
tentam fazer uma conexão mais suave.

Aqui é possível observar que no “o”, os tipos vão variando no contraste entre 
traços finos e grossos. No “o” do meio é possível verificar uma pequena inclina-
ção no eixo.

No ponto 2, é possível encontrar vários tipos de conexão entre o traço vertical,  
o braço e a perna do “k”. Podendo ser em “seta”: sem conexão ao traço vertical, 
com conexão num só ponto, ou com uma pequena conexão. Pode também apre-
sentar um traço horizontal, entre o traço vertical e os membros. Ou ser o braço 
do “k”, a conectar no traço vertical e a perna está conectada ao braço. Também 
poderá passar por uma solução caligráfica como no quarto “k”.

Fase de Análise
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Fase de Análise

No “r” é possível verificar no ponto 1, as mesmas soluções apresentadas no “n”. 
Quanto à terminal no ponto 2, cada type designer tem uma abordagem diferen-
te, podendo ser mais curva, com um gancho mais prenunciado ou mais reta, 
podendo ser mais saliente ou não.

Nas terminações, o “s” tanto pode apresentar soluções verticais ou com um pe-
queno ângulo como é possível observar, com terminações abertas ou mais fe-
chadas sobre a própria forma.

No “t” é possível observar uma panóplia de soluções visuais. O traço horizontal 
no ponto 1 pode variar, sendo o mais comum ter um pequeno declive. Na ter-
minação do ponto 2, a forma poderá ser mais suave ou com um gancho mais 
pronunciado e no ponto 3 também há várias soluções, com ou sem ângulo.

O caracter “u” nasce da forma do “n”, sendo que, no ponto 1, pode apresentar 
soluções já observadas noutros caracteres. E no ponto 2 há ligações entre a cur-
va e o traço vertical, que são mais abruptas, enquanto outras tentam fazer uma 
conexão mais suave. No terceiro “u” é possível observar que há uma terminação 
inferior, com um pequeno ângulo, que nem sempre é comum.

A forma “v” é semelhante em todos os tipos, sendo o caso mais particular o “v” 
do meio, com um desenho caligráfico. No ponto 1 é possível verificar várias 
soluções para as terminações, vertical ou ângulosas. No ponto 2 a junção dos 
traços poderá ser mais fino ou mais grosso.
O mesmo acontece com o “w” que é uma variação do “v”.
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Fase de Análise

No “y”, quanto ao ponto 1 poderá haver soluções relacionadas com o “v”.  
As maiores diferenças no entanto verificam-se no ponto 2, sendo que as ter-
minações poderão ter uma inclinação reta ou então com um gancho mais ou 
menos pronunciado.

O “x”, no ponto 1, pode apresentar variadas terminações como é possível veri-
ficar. No ponto 2 é possível notar que as diagonais opticamente cruzam-se, mas 
no desenho estão desconectadas.

Sendo os tipos sem serifa humanistas inspiradas, inicialmente, nas proporções 
dos tipos clássicos pode observar-se que há casos onde o “A” é mais condensado 
do que seria de esperar.

A maior diferença no “B”, entre tipos, poderá passar por uma barriga mais pro-
nunciada ou uma forma superior mais fechada. Sendo que a conexão interior 
entre traços poderá ser horizontal ou ter uma pequena inclinação derivada da 
forma inferior do B, como é possível verificar no “B” do meio.

No “C” é possível observar contra-formas mais abertas, em alguns tipos,  
e fechadas noutros.

No “z”, a maior diferença encontrada entre tipos está presente no ponto 2, po-
dendo a interseção dos traços acabar em vértice, na diagonal ou vertical.
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Fase de Análise

A maior diferença que se pode encontrar nestes caracteres é no ponto 1, em que 
vários tipos surgem com uma terminação angulosa e não vertical.

Uma das maiores características, para se considerar um tipo sem serifa huma-
nista, é o “G” não ter presença de espora. Aqui, as terminações do traço superior 
também vai se alternando entre vertical ou ligeiramente angulosa.

Assim como no “A”, é possível observar o “D”, com proporções clássicas e outros 
condensados.
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Fase de Análise

Assim como no “k”, em caixa baixa, no ponto 1, é possível encontrar vários 
tipos de conexão entre o traço vertical, o braço e a perna do “k”. Podendo ser 
em “seta”: sem conexão ao traço vertical, com conexão num só ponto, ou com 
uma pequena conexão. Pode também apresentar um traço horizontal, entre o 
traço vertical e os membros. Ou ser o braço do “k”, a conectar no traço vertical  
e a perna está conectada ao braço.

O “M” é um dos caracteres em caixa alta que mais pode alterar o seu desenho 
de tipo para tipo. As pernas podem apresentar uma direção vertical ou terem 
inclinação variável entre tipos. No ponto 1, a terminação poderá ser em vertice 
ou reta, sendo que pode estar acima da linha base ou estar alinhada na mesma. 
Assim como, no ponto 2, certos tipos terminam em vértice e outros têm termi-
nações horizontais. 

Em alguns tipos, o “N”, poderá ter vértice no ponto 1 ou um ângulo.

Como no “o” em caixa baixa, os tipos vão variando no contraste entre traços 
finos e grossos, sendo que há tipos que apresentam formas geométricas e outros 
formas mais condensadas e quadradas.

O “J” está dividido em duas grandes possibilidades: a terminação ir a baixo da 
linha base ou ficar alinhada na mesma. Dentro destas duas opções, o “J” pode 
apresentar diversas variações. Na imagem é possível verificar, da esquerda para 
a direita, a variação crescente que os caracteres apresentam na forma terminal 
de gancho.
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Fase de Análise

É possível observar que no “R”, alguns tipos, assim como no “P”, não apresen-
tam um traço horizontal, mas sim uma continuação curva da forma redonda. 
A maior diferença está na maneira como os type designers resolvem a perna 
deste caracter, sendo na maioria uma perna reta, mais ou menos saliente, como 
é possível verificar na imagem.

O “Q”, na forma curva, apresenta as mesma soluções do “O”. A maior diferença 
nestes caracteres prende-se com a forma como os type designers abordam o de-
senho da cauda.

A maior diferença no “P” verificou-se no ponto 2, onde o último da figura não 
apresenta um traço horizontal, mas sim uma continuação curva da forma redonda.

Como no “s” em caixa baixa, o “S” nas terminações tanto pode apresentar solu-
ções verticais ou com um pequeno ângulo como é possível observar, com termi-
nações abertas ou mais fechadas sobre a própria forma.

As maiores diferenças encontradas no “U” têm haver com o contraste entre traços 
finos e grossos e na largura dos próprios caracteres.
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Fase de Análise

Foi realizada uma pequena análise para perceber como os type designers estu-
dados resolvem os desenhos dos diacríticos nos seus tipos de letra. A partir da 
figura é possível depreender que há toda uma variação possível no desenho dos 
diacríticos, sendo que tanto podem conter opções visuais mais retas e outras 
formas mais curvas.

No "X" as diagonais opticamente cruzam-se, mas no desenho estão desconecta-
das. Este cruzamento é feito acima da altura média do caracter.

A altura da conexão dos membros com o traço vertical no “Y” vai variando de 
tipo para tipo.

Assim como, no “M”, o “V” e “W” pode verificar-se a sugestão de alguns tipos 
terem as terminações quase em vétice.

Como no “z” em caixa baixa, a maior diferença no “Z” está no ponto 2, podendo 
apresentar vértice ou ângulo em alguns tipos. No ponto 1 pode-se verificar uma 
semelhança presente em caracteres, como no “E”, “L” e “T”.
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FASE ESTRUTURAL
Antes de prosseguir para esta fase, fica a nota, que para a criação do tipo de letra 
usou-se o software Glyphs 2.6, por conter um bom manual de utilização e varia-
dos tutoriais relacionados com colocação de diacríticos e sobre a programação 
das funções OpenType. Recorreu-se à ferramenta Font Remix Tool 1.1.6, desen-
volvida por Tim Ahrens, para o aprimoramento de formas, nomeadamente das 
curvas através do Harmonizer.

Nesta fase, ao considerar-se a síntese feita na fase anterior, balizou-se uma série 
de opções a seguir, para o desenho tipográfico do tipo. As opções visuais para  
o tipo Archipelago Sans, que se fixou inicialmente, foram:

(1) contra-formas abertas; 

(2) uma altura de x entre os 60%-70% em relação às ascendentes; 

(3) a altura das ascendentes maior que a altura da caixa alta; 

Glyphs 2.6
https://glyphsapp.com/

Font Remix Tool 1.1.6
https://remix-tools.com/
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Fase Estrutural

(4) terminação das ascendentes e descendentes na diagonal, sendo o resto  
das terminações na vertical; 

(5) Decisão do “J” em caixa alta estar a baixo da linha base; 

(6) usar o “g” com andares e o “a” a terminar com cauda; 

(7) diferenciar as formas “I”, “l” e “1”;

(8) a presença de modulação na espessura dos traços (contraste); 
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(9) o ponto do “i” e “j” ser quadrado; 

(10) vértice do “M” na linha base.

Fase Estrutural

Antes de iniciar o desenho tipográfico, é importante ter em atenção alguns ajus-
tes ópticos. Nos travessões verticais e horizontais, se ambos tiverem a mesma 
grossura, o travessão horizontal opticamente parecerá mais denso (imagem 1), 
o mesmo acontece na espessura das formas redondas. Outro ajuste acontece 
entre a caixa baixa e a caixa alta, onde os caracteres maiúsculos têm de ser um 
pouco mais pesados, para no final não parecerem mais finos (imagem 2). Neste 
projeto não houve uma preocupação geral com as Ink Traps, por uma questão 
de racionalização de tempo.

Na revisão de literatura foi possível ler várias dissertações relacionadas com 
Tipografia, incluindo a de Pedro Canário que cita Karen Cheng, a qual afirma 
que não há um processo definido de como começar o desenho de tipos. No en-
tanto, existem diretrizes gerais para abordar o desenho tipográfico inicial. Neste 
projeto segue-se a directriz abordada por Juanjo López. 

Inicia-se o desenho pela caixa baixa, começando pelos caracteres que têm 
uma maior similaridade de estrutura com certos grupos de letras, neste caso  
o “n”, “o” e “v”.
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De referir que os caracteres “a”, “s” e “g” não têm similaridades imediatas com 
os restantes, mas são essenciais para adicionar personalidade ao tipo de letra 
desenhado.

A palavra que serviu de base para definir a estrutura e proporções dos ca-
racteres foi “nova”, por conter elementos geométricos essenciais para desenhar 
um tipo (quadrado, círculo e triângulo) e essencial para se perceber os overshoots 
aplicados ao tipo. Neste caso a presença do “a” serviu para começar a adicionar 
e estabelecer a personalidade transmitida pelo tipo desenhado.

Durante a Fase Estrutural pediu-se uma opinião profissional sobre o desenho da 
versão Archipelago Sans ao type designer e professor Ricardo Santos. As imagens 
seguintes mostram algumas correções sugeridas (esquerda) e o desenho final 
(direita).

Desenhados os primeiros caracteres, passou-se a uma segunda fase estrutural 
do desenho onde se usou as expressões “alpinova” e “hamburguevons”, para se 
conseguir definir as relações entre as ascendentes, as descendentes e a altura de x.  
Na versão Archipelago Sans, a altura de x corresponde a cerca de 69,33% da 
altura das ascendentes e a cerca de 65,82% da altura da caixa alta.

nr
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e
go
al
Jj
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Na próxima imagem é apresentado o conjunto final de caracteres em caixa baixa 
da versão Archipelago Sans, onde estão apontadas várias similaridades entre 
terminações de caracteres.

O conjunto de todos os caracteres do 
tipo de letra Archipelago estão presentes 
no Apêndice 2.

À semelhança da caixa baixa, na caixa alta também se seguiu uma directriz geral, 
começando o desenho pelo “H”, “O” e “V”.

Na imagem abaixo é possível visualizar as similaridades entre o conjunto de 
caracteres da caixa alta e como será perceptível, os caracteres da caixa alta têm 
muito menos particularidades entre si, sendo mais facilmente adaptados vários 
componentes para a construção da estrutura geral.

A próxima imagem mostra-se a relação entre a altura de x, as ascendentes da cai-
xa baixa e os caracteres da caixa alta desenhados para a versão Archipelago Sans.
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Na próxima imagem é apresentado o conjunto final de caracteres em caixa baixa 
da versão Archipelago Sans, onde estão apontadas similaridades entre termina-
ções de caracteres.

Quanto ao desenho dos diacríticos, optou-se sempre que possível por usar linhas 
retas e formas geométricas.

É possível observar a diferença entre alturas nos diacríticos da caixa baixa em 
relação à caixa alta. Há uma ligeira diminuição na altura dos diacríticos da caixa 
alta para não entrarem em conflito com as descendentes da linha anterior.

Também, é possível verificar que durante o desenho inicial tinha-se optado 
pelo desenho dos diacríticos com uma ligeira curva.

Esta particularidade foi sugerida pelo 
professor Ricardo Santos, a quando  
da revisão do desenho.
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Acabado o desenho estrutural da versão Archipelago Sans é possível verificar que 
foram incluídas todas as dez características definidas inicialmente.

(3) a altura das ascendentes maior que a altura da caixa alta; 

(1) contra-formas abertas; 

(2) uma altura de x entre os 60%-70% em relação às ascendentes; 

(4) terminação das ascendentes e descendentes na diagonal, sendo o resto das 
terminações na vertical; 

(5) Decisão do “J” em caixa alta estar a baixo da linha base;
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(8) a presença de modulação na espessura dos traços (contraste); 

(6) usar o “g” com andares e o “a” a terminar com cauda; 

(7) diferenciar as formas “I”, “l” e “1”;

(9) o ponto do “i” e “j” ser quadrado; 

(10) vértice do “M” na linha base.

Fase Estrutural
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Nas imagens que se seguem estão presentes alguns testes de impressão, reali-
zados durante a Fase Estrutural. É de referir que foram incluídas imagens de 
possíveis sugestões para a versão condensada, bold e bold expandida para a Ar-
chipelago Sans, que foram abandonadas posteriormente. Estas sugestões foram 
depois aproveitadas para serem usadas na versão Archipelago Dada.
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FASE DE PRODUÇÃO
Acabada a fase Estrutural, iniciou-se o processo de tornar os caracteres funcio-
nais. Este processo iniciou-se com a colocação dos diacríticos desenhados na 
fase anterior. Na figura é possível visualizar os diacríticos colocados no “a”, “e”, 
“A” e “E”.

Acabado o processo de colocação de diacríticos, procedeu-se ao Espaçamento 
entre caracteres e, posteriormente, do Kerning entre pares de caracteres. 

Recorreu-se ao método Walter Tracy, presente na imagem seguinte, para 
colocar os caracteres em classes, optimizando o tempo dispensado nesta tarefa.
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Por diretriz geral, no Espaçamento começou-se por espaçar as letras “n” e “o”, 
por serem consideradas formas base, devido ao formato lateral destes caracteres 
(reto, semi-curvo e curvo).

Nas imagens seguintes, é percetível como funciona o Método Walter Tracy em 
relação ao espaçamento. No lado esquerdo, o "b" devido à sua semelhança é co-
locado na classe do "h", no lado direito, devido à sua semelhança é colocado na 
classe do "o". Quanto ao "w" por derivar da forma do "v", tanto à esquerda como 
à direita é colocado na classe do "v".

Letras que não apresentam afinidades com as restantes “a”, “f ”, “g”, “s”, “t” e “z” 
são ajustadas opticamente, através de combinações com as formas base, como 
“nanoaonaoan” ou “nnannooaoo”.

O mesmo processo é realizado para as letras de caixa alta, neste caso, com as letras 
“H” e “O”. Sendo que os caracteres sem afinidade entre si são ajustados optica-
mente usando a mesma ideia das combinações.

Quanto ao Kerning, este processo envolve muitos ajustes ópticos manuais, apesar 
de em parte ser aplicável o método Walter Tracy, quando os caracteres estão 
ambos em caixa baixa ou caixa alta. Por exemplo, o “O” é agrupado ao grupo 
“O”, tanto na esquerda como na direita, e o “H” é agrupado ao grupo “H” tanto 
na esquerda como na direita, já o “D” por partilhar formas com ambas, no lado 
esquerdo é agrupado ao grupo “H” e no lado direito ao grupo “O”. 
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Para uma melhor análise, relativa ao Espaçamento e ao Kerning, recorreu-se  
a testes de impressão, seja entre pares de kerning ou através da aplicação do tipo 
em texto. 

Este processo é necessário, para haver uma melhor percepção se, as com-
pensações ópticas efetuadas são benéficas visualmente nos meios tradicionais, 
neste caso o papel.

Estando a versão Archipelago Sans Regular funcional, colocou-se o tipo no va-
lidador de character set Latin Plus do site underware.nl, que serviu de guia para 
perceber que tipo de suporte este tipo de letra oferece às línguas latinas e verificar 
se o tipo preenche o objetivo inicial, Character Set Latin Extended-A.

Segundo o validador, a versão Archipelago Sans oferece um suporte de 98% 
nas línguas incluídas no Latin Plus e contem 93% dos diacríticos necessários  
ao Latin Plus.

Ao colocar a versão Archipelago Sans Regular funcional, avançou-se para o de-
senvolvimento da versão Archipelago Dada. 

Esta versão foi concebida apenas em caixa alta, com uso dos diacríticos 
necessários para a escrita portuguesa. Cada master contém 245 glifos (leque de 
caracteres básico e caracteres com diacríticos), enquanto na versão Archipelago 
Sans apenas contem 49 glifos (139 glifos se forem contabilizados todos os ca-
racteres com diacríticos).

O mesmo não acontece quando se faz pares de kerning, por exemplo en-
tre o “V” e o “a”. Para uma maior otimização de tempo, como o “W” partilha as 
formas do “V”, o “W” irá partilhar os mesmo valores de Kerning do grupo “V”  
à esquerda e à direita, assim ao ajustar o “V” e o “a”, o “W” apresentará as mes-
mas compensações automaticamente.

Exemplos de pares de Kerning por ajustar e ajustados, respetivamente:
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A partir dos primeiros protótipos avançou-se para o desenho completo da 
versão Dada. Através da largura regular, foram desenhados os extremos extra 
condensado e ultra expandido, e através da criação de instâncias, foram criadas 
duas larguras intermédias. No desenho final foi considerada uma condensação 
e expansão exagerada, para uma melhor visualização do efeito pretendido.

A partir dos glifos que surgiram nas várias instâncias, foi necessário agrupá-los 
numa só master. A cada largura foi atribuído um código para facilitar a pro-
gramação (A; A.001; A.002; A.003; A.004).

A partir da nova master, que engloba as cinco larguras dos glifos, procedeu-se  
à criação do peso negrito, que não estava contemplado nos objetivos iniciais.

Iniciou-se a produção da versão Dada com a realização de um protótipo 
com o nome “HORTA”, por conter as formas geométricas essenciais (círculo, 
quadrado e triângulo) e por ser uma cidade da Ilha do Faial (Açores).

Na imagem abaixo é possível visualizar o primeiro protótipo feito, já usando 
caracteres da versão Dada.
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Fase de Produção

Desenhados os glifos essenciais para a versão Archipelago Dada, iniciou-se a 
programação das Alternativas Contextuais. Nesta fase de produção usou-se, 
como base, linhas de código disponibilizadas por Rainer Erich Scheichelbauer, 
no site Glyphsapp.com1.

Como processo de aprendizagem, num primeiro momento, recorreu-se a uma 
programação simples.
Nestas duas linhas de código, está explicada a base para a programação:

Neste código, o programa vai procurar na primeira linha dois “D” consecutivos 
(D + D), quando os encontrar, o segundo “D” é substituído por um “D.001” (D 
+ D.001). Correndo a segunda linha, se for colocado outro “D” (D + D.001 + D), 
este será substituído por “D.002” (D + D.001 + D.002).

Como se pretende substituir vários conjuntos de glifos, a programação é criada 
através da definição de classes. Cada classe contem um determinado conjun-
to de glifos que poderá ser substituído a qualquer momento. Nesta fase foram 
definidas cinco classes: DEFAULT (contem todos os glifos da largura regular), 
ALT1 (glifos da largura 001), ALT2 (glifos da largura 002), ALT3 (glifos da lar-
gura 003) e ALT4 (glifos da largura 004).

Abaixo são apresentadas as classes definidas:

sub D D’ by D.001;
sub D.001 D’ by D.002;

Classe DEFAULT
A Aacute Acircumflex Agrave Atilde B C Ccedilla D E Eacute 
Ecircumflex Egrave Etilde F G H I Iacute Icircumflex Igrave 
Itilde J K L M N Nacute Ntilde O Oacute Ocircumflex Ograve 
Otilde P Q R S T U Uacute Ucircumflex Ugrave Utilde V W X Y Z

Classe ALT1
A.001 Aacute.001 Acircumflex.001 Agrave.001 Atilde.001 B.001 
C.001 Ccedilla.001 D.001 E.001 Eacute.001 Ecircumflex.001 
Egrave.001 Etilde.001 F.001 G.001 H.001 I.001 Iacute.001 
Icircumflex.001 Igrave.001 Itilde.001 J.001 K.001 L.001 M.001 
N.001 Nacute.001 Ntilde.001 O.001 Oacute.001 Ocircumflex.001 
Ograve.001 Otilde.001 P.001 Q.001 R.001 S.001 T.001 U.001 
Uacute.001 Ucircumflex.001 Ugrave.001 Utilde.001 V.001 W.001 
X.001 Y.001 Z.001

Certos caracteres, ao tornarem-se muito condensados, foram perdendo detalhes, 
sendo necessário uma nova abordagem visual. Decidiu-se adicionar dinamismo 
e experimentalidade à versão Archipelago Dada, através de alguns caracteres 
originais, que foram modificados. 

(1) https://glyphsapp.com/tutorials/
features-part-3-advanced-contextual-al-
ternates

A

�



67

Fase de Produção

Classe ALT2
A.002 Aacute.002 Acircumflex.002 Agrave.002 Atilde.002 B.002 
C.002 Ccedilla.002 D.002 E.002 Eacute.002 Ecircumflex.002 
Egrave.002 Etilde.002 F.002 G.002 H.002 I.002 Iacute.002 
Icircumflex.002 Igrave.002 Itilde.002 J.002 K.002 L.002 M.002 
N.002 Nacute.002 Ntilde.002 O.002 Oacute.002 Ocircumflex.002 
Ograve.002 Otilde.002 P.002 Q.002 R.002 S.002 T.002 U.002 
Uacute.002 Ucircumflex.002 Ugrave.002 Utilde.002 V.002 W.002 
X.002 Y.002 Z.002

Classe ALT3
A.003 Aacute.003 Acircumflex.003 Agrave.003 Atilde.003 B.003 
C.003 Ccedilla.003 D.003 E.003 Eacute.003 Ecircumflex.003 
Egrave.003 Etilde.003 F.003 G.003 H.003 I.003 Iacute.003 
Icircumflex.003 Igrave.003 Itilde.003 J.003 K.003 L.003 M.003 
N.003 Nacute.003 Ntilde.003 O.003 Oacute.003 Ocircumflex.003 
Ograve.003 Otilde.003 P.003 Q.003 R.003 S.003 T.003 U.003 
Uacute.003 Ucircumflex.003 Ugrave.003 Utilde.003 V.003 W.003 
X.003 Y.003 Z.003

Classe ALT4
A.004 Aacute.004 Acircumflex.004 Agrave.004 Atilde.004 B.004 
C.004 Ccedilla.004 D.004 E.004 Eacute.004 Ecircumflex.004 
Egrave.004 Etilde.004 F.004 G.004 H.004 I.004 Iacute.004 
Icircumflex.004 Igrave.004 Itilde.004 J.004 K.004 L.004 M.004 
N.004 Nacute.004 Ntilde.004 O.004 Oacute.004 Ocircumflex.004 
Ograve.004 Otilde.004 P.004 Q.004 R.004 S.004 T.004 U.004 
Uacute.004 Ucircumflex.004 Ugrave.004 Utilde.004 V.004 W.004 
X.004 Y.004 Z.004

Definidas as classes de glifos que se pretende substituir, escreveu-se  
as linhas de código, usando como base, o código explicado anteriormente.

Nesta primeira fase os glifos fazem uma rotação cíclica entre si (A; A.001; A.004; 
A.002; A.003 e repetição do ciclo) e sempre que é dado um “espaço”, o ciclo re-
começa como mostra a imagem.

sub @DEFAULT @DEFAULT’ by @ALT1;
sub @ALT1 @DEFAULT’ by @ALT4;
sub @ALT4 @DEFAULT’ by @ALT2;
sub @ALT2 @DEFAULT’ by @ALT3;

�

�

�
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Adquirida a aprendizagem no processo apresentado anteriormente, avançou-se 
para a fase mais avançada de programação. 

Criou-se dois ciclos separados para criar um efeito aleatório. Seguindo 
uma diferenciação lógica, sugerida por Rainer Erich, foi criado um ciclo para 
consoantes e um ciclo para vogais. Assim sendo, foi cdesenvolvido um siste-
ma de classes mais complexo, contendo onze classes. As classes são divididas 
entre consoantes e vogais (incluindo o “W” e “Y”) e uma classe genérica ETC,  
que contem todos os caracteres sem variação.
Ficam aqui apresentadas as classes para a versão final do código:

Classe ETC
zero one two three four five six seven eight nine period 
comma colon semicolon ellipsis exclam exclamdown question 
questiondown periodcentered bullet asterisk numbersign 
slash backslash parenleft parenright braceleft braceright 
bracketleft bracketright hyphen softhyphen endash emdash 
underscore quotesinglbase quotedblbase quotedblleft quot-
edblright quoteleft quoteright guillemetleft guillemetright 
guilsinglleft guilsinglright quotedbl quotesingle space 
currency dollar euro sterling yen plus minus multiply divide 
equal notequal greater less greaterequal lessequal plusminus 
approxequal asciitilde asciicircum emptyset infinity upArrow 
northEastArrow rightArrow southEastArrow downArrow southWe-
stArrow leftArrow northWestArrow leftRightArrow upDownArrow 
lozenge at ampersand paragraph section registered trademark 
degree bar brokenbar dagger daggerdbl apostrophemod grave-
comb acutecomb circumflexcomb tildecomb cedillacomb grave 
acute circumflex tilde cedilla gravecomb.case acutecomb.case 
circumflexcomb.case tildecomb.case terceira saomiguel dotbe-
low space

Classe V0
A Aacute Acircumflex Agrave Atilde E Eacute Ecircumflex Egrave 
Etilde I Iacute Icircumflex Igrave Itilde O Oacute Ocircumflex 
Ograve Otilde U Uacute Ucircumflex Ugrave Utilde W Y

Classe V1
A.001 Aacute.001 Acircumflex.001 Agrave.001 Atilde.001 E.001 
Eacute.001 Ecircumflex.001 Egrave.001 Etilde.001 I.001 
Iacute.001 Icircumflex.001 Igrave.001 Itilde.001 O.001 
Oacute.001 Ocircumflex.001 Ograve.001 Otilde.001 U.001  
Uacute.001 Ucircumflex.001 Ugrave.001 Utilde.001 W.001 Y.001

Classe V2
A.002 Aacute.002 Acircumflex.002 Agrave.002 Atilde.002 E.002 
Eacute.002 Ecircumflex.002 Egrave.002 Etilde.002 I.002 
Iacute.002 Icircumflex.002 Igrave.002 Itilde.002 O.002 
Oacute.002 Ocircumflex.002 Ograve.002 Otilde.002 U.002  
Uacute.002 Ucircumflex.002 Ugrave.002 Utilde.002 W.002 Y.002

Classe V3
A.003 Aacute.003 Acircumflex.003 Agrave.003 Atilde.003 E.003 
Eacute.003 Ecircumflex.003 Egrave.003 Etilde.003 I.003 

2
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Iacute.003 Icircumflex.003 Igrave.003 Itilde.003 O.003 
Oacute.003 Ocircumflex.003 Ograve.003 Otilde.003 U.003  
Uacute.003 Ucircumflex.003 Ugrave.003 Utilde.003 W.003 Y.003

Classe V4
A.004 Aacute.004 Acircumflex.004 Agrave.004 Atilde.004 E.004 
Eacute.004 Ecircumflex.004 Egrave.004 Etilde.004 I.004 
Iacute.004 Icircumflex.004 Igrave.004 Itilde.004 O.004 
Oacute.004 Ocircumflex.004 Ograve.004 Otilde.004 U.004  
Uacute.004 Ucircumflex.004 Ugrave.004 Utilde.004 W.004 Y.004

Classe C0
B C Ccedilla D F G H J K L M N Nacute Ntilde P Q R S T V X Z

Classe C1
B.001 C.001 Ccedilla.001 D.001 F.001 G.001 H.001 J.001 K.001 
L.001 M.001 N.001 Nacute.001 Ntilde.001 P.001 Q.001 R.001 
S.001 T.001 V.001 X.001 Z.001

Classe C2
B.002 C.002 Ccedilla.002 D.002 F.002 G.002 H.002 J.002 K.002 
L.002 M.002 N.002 Nacute.002 Ntilde.002 P.002 Q.002 R.002 
S.002 T.002 V.002 X.002 Z.002

Classe C3
B.003 C.003 Ccedilla.003 D.003 F.003 G.003 H.003 J.003 K.003 
L.003 M.003 N.003 Nacute.003 Ntilde.003 P.003 Q.003 R.003 
S.003 T.003 V.003 X.003 Z.003

Classe C4
B.004 C.004 Ccedilla.004 D.004 F.004 G.004 H.004 J.004 K.004 
L.004 M.004 N.004 Nacute.004 Ntilde.004 P.004 Q.004 R.004 
S.004 T.004 V.004 X.004 Z.004

Neste segundo código, a novidade é que o primeiro ciclo define as mudanças 
que ocorrem nas classes de consoantes, considerando o aparecimento de vogais 
ou glifos genéricos entre as consoantes. No segundo ciclo é o mesmo processo, 
mas para as mudanças nas classes de vogais, considerando o aparecimento de 
consoantes ou glifos genéricos entre as vogais.
Baseado no primeiro código aprendido, é apresentado o código final das Alter-
nativas Contextuais usado na versão Dada:

�

�

C

�

�

�

�

# consonante-consonante (1º ciclo - consoantes)
sub @V0 @C0’ by @C1;
sub @C0 @C0’ by @C1;
sub @C1 @C0’ by @C4;
sub @C4 @C0’ by @C2;
sub @C2 @C0’ by @C3;

# consonante-outra-consonante (1º ciclo - consoantes)
sub @C0 [@V0 @V1 @V2 @V3 @V4 @ETC] @C0’ by @C1;
sub @C1 [@V0 @V1 @V2 @V3 @V4 @ETC] @C0’ by @C4;
sub @C4 [@V0 @V1 @V2 @V3 @V4 @ETC] @C0’ by @C2;
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sub @C2 [@V0 @V1 @V2 @V3 @V4 @ETC] @C0’ by @C3;

# consonante-outra-outra-consonante (1º ciclo - consoantes)
sub @C0 [@V0 @V1 @V2 @V3 @V4 @ETC] [@V0 @V1 @V2 @V3 @V4 @ETC] @C0’ by @C1;
sub @C1 [@V0 @V1 @V2 @V3 @V4 @ETC] [@V0 @V1 @V2 @V3 @V4 @ETC] @C0’ by @C4;
sub @C4 [@V0 @V1 @V2 @V3 @V4 @ETC] [@V0 @V1 @V2 @V3 @V4 @ETC] @C0’ by @C2;
sub @C2 [@V0 @V1 @V2 @V3 @V4 @ETC] [@V0 @V1 @V2 @V3 @V4 @ETC] @C0’ by @C3;

# vogal-vogal (2º ciclo - vogais)
sub @V0 @V0’ by @V2;
sub @V2 @V0’ by @V4;
sub @V4 @V0’ by @V1;
sub @V1 @V0’ by @V3;

# vogal-outra-vogal (2º ciclo - vogais)
sub @V0 [@C0 @C1 @C2 @C3 @C4 @ETC] @V0’ by @V2;
sub @V2 [@C0 @C1 @C2 @C3 @C4 @ETC] @V0’ by @V4;
sub @V4 [@C0 @C1 @C2 @C3 @C4 @ETC] @V0’ by @V1;
sub @V1 [@C0 @C1 @C2 @C3 @C4 @ETC] @V0’ by @V3;

# vogal-outra-outra-vogal (2º ciclo - vogais)
sub @V0 [@C0 @C1 @C2 @C3 @C4 @ETC] [@C0 @C1 @C2 @C3 @C4 @ETC] @V0’ by @V2;
sub @V2 [@C0 @C1 @C2 @C3 @C4 @ETC] [@C0 @C1 @C2 @C3 @C4 @ETC] @V0’ by @V3;
sub @V3 [@C0 @C1 @C2 @C3 @C4 @ETC] [@C0 @C1 @C2 @C3 @C4 @ETC] @V0’ by @V1;
sub @V1 [@C0 @C1 @C2 @C3 @C4 @ETC] [@C0 @C1 @C2 @C3 @C4 @ETC] @V0’ by @V4;

# vogal-outra-outra-outra-vogal (2º ciclo - vogais)
sub @V0 [@C0 @C1 @C2 @C3 @C4 @ETC] [@C0 @C1 @C2 @C3 @C4 @ETC]  
[@C0 @C1 @C2 @C3 @C4 @ETC] @V0’ by @V2;
sub @V2 [@C0 @C1 @C2 @C3 @C4 @ETC] [@C0 @C1 @C2 @C3 @C4 @ETC]  
[@C0 @C1 @C2 @C3 @C4 @ETC] @V0’ by @V3;
sub @V3 [@C0 @C1 @C2 @C3 @C4 @ETC] [@C0 @C1 @C2 @C3 @C4 @ETC]  
[@C0 @C1 @C2 @C3 @C4 @ETC] @V0’ by @V1;
sub @V1 [@C0 @C1 @C2 @C3 @C4 @ETC] [@C0 @C1 @C2 @C3 @C4 @ETC]  
[@C0 @C1 @C2 @C3 @C4 @ETC] @V0’ by @V4;

Depois de desenvolvido o segundo código foi perceptível que a primeira con-
soante e a primeira vogal (e vice-versa) nunca mudavam a largura, fazendo com 
que as duas primeiras letras fossem iguais em largura. Para corrigir este problema 
adicionou-se duas novas linhas de código:

#consoante-vogal
sub @C0 @V0’ by @V2;
#vogal-consoante
sub @V0 @C0’ by @V1;



As próximas imagens mostram o resultado final da versão Archipelago Dada.
Mostrando o comportamento da programação realizada nas alternativas con-
textuais, seja em Regular ou em Bold.

Fase de Produção

COM QUAS� S�IS SÉ�ULOS D� PRES�NÇ� HUM�NA CONTINU�D�, OS 
AÇOR�S GR�NJ�AR�M UM LUG�R IMPORTANT� N� HISTÓRI� D� POR-
TUG�L E N� HISTÓRIA DO �TLÂNTI�O: CONSTITUÍR�M-SE �M �S��L� 
P�R� �S �XPEDIÇÕ�S DOS DESCOBRIMENTOS � P�R� N�US D� CH�M�-
D� ��RR�IRA D� ÍNDI�, D�S FROT�S D� PR�T�, � DO BRASIL; CONTRIBUÍ-
R�M P�RA � CONQUIST� � M�NUTENÇÃO D�S PRAÇ�S PORTUGUES�S 
DO NORT� D� ÁFRI��; QU�NDO DA �RIS� DE SU��SSÃO D� 1580 E D�S 
GU�RRAS LIB�R�IS (1828-1834) CONSTITUÍR�M-SE �M B�LU�RT�S D� 
R�SISTÊNCI�; DUR�NTE �S DUAS GU�RR�S MUNDI�IS, �M �POIO �S-
TRATÉGI�O VIT�L P�R� �S FORÇ�S ALI�D�S, MANT�NDO-S�, �TÉ �OS 
NOSSOS DI�S, NUM ��NTRO D� �OMUNI�AÇÕ�S E �POIO À �VI�ÇÃO 
MILIT�R � COM�R�I�L.

O CLIMA DO ARQUIPÉLAGO AÇORIANO É MENOS QUENTE QUAN-
DO COMPARADO COM O DO ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA. PARA QUE 
OS COLONOS PUDESSEM CULTIVAR AS TERRAS FOI NECESSÁRIO 
DESBASTAR DENSOS ARVOREDOS QUE PROPORCIONAVAM MATÉ-
RIA-PRIMA PARA EXPORTAÇÃO, PARA PRODUÇÃO ESCULTÓRICA 
(CEDRO) E PARA A CONSTRUÇÃO NAVAL. O CULTIVO DE CEREAIS E 
A CRIAÇÃO DE GADO FORAM AS ACTIVIDADES PREDOMINANTES, 
COM O TRIGO A REGISTAR UMA PRODUÇÃO CONSIDERÁVEL. A PRO-
DUÇÃO DE PASTEL E A SUA INDUSTRIALIZAÇÃO PARA EXPORTA-
ÇÃO DESTINADA A TINTURARIA TAMBÉM DESEMPENHOU UM PA-
PEL RELEVANTE NA ECONOMIA DO ARQUIPÉLAGO. A EXPLORAÇÃO 
DO PASTEL E DA URZELA, ESTA TAMBÉM PARA TINTURARIA, ATIN-
GIU O SEU AUGE PRECISAMENTE QUANDO A PRODUÇÃO DE CA-
NA-DE-AÇÚCAR (TENTADA MAS SEM GRANDES RESULTADOS ECO-
NÓMICOS) E DE TRIGO ENTRARAM EM DECADÊNCIA.
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O PONTO M�IS �LTO DO �R-
QUIPÉL�GO SITU�-S� NA ILH� 
DO PI�O - � D�Í O S�U NOM�, 
A MONTANHA DO PICO - COM 
UMA ALTITUDE DE 2352 ME-
TROS. A OROGRAFI� �ÇORI�-
N� �PRES�NT�-S� MUITO 
A�ID�NTAD�, COM LINH�S DE 
R�L�VO ORI�NTAD�S NA DI-
RECÇÃO LESTE-OESTE, COIN-
CIDENTES COM AS LINHAS 
DE FRACTURA QUE ESTÃO 
NA GÉNESE DAS ILHAS. EST� 
ARQUIPÉL�GO F�Z P�RT� 

Fase de Produção
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Fase de Produção

Quanto à ultima fase de produção, onde seria realizado um espécimen tipográfi-
co, a versão Archipelago Dada foi entregue ao designer Francisco Modesto, com 
o objetivo de conseguir mostrar as potencialidades e dinamismo da versão em 
questão, através de uma animação em motion graphic. Este espécimen é possível 
ser acedido através do link: https://vimeo.com/456505935, podendo ser visual-
izado nas imagens abaixo, alguns frames da animação realizada.
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ANÁLISE E DISCUSSÃO
A minha vontade inicial para a criação de um tipo de letra advém do facto de, 
profissionamente, ser um designer de comunicação. Sendo um profissional da 
comunicação gráfica, o conteúdo base comunicacional é desenvolvido através de 
imagem e tipografia. Sendo, que sei criar imagens (fotografia), porque não desen-
volver os meus próprios tipos, ajustados às minhas necessidades de comunicação. 

Após estar por dentro do processo tipográfico, a resposta do porquê disto 
nem sempre acontecer, parece-me simples, o processo de desenho tipográfico  
é longo e demorado. Requer atenção ao mais ínfimo detalhe, desde a criação de 
curvas balanceadas, à construção de formas e traços bem harmonizados entre si, 
ao correcto espaçamento e kerning e até nos diversos testes de impressão, feitos 
ao longo do processo, para detetar possíveis falhas.

Para um iniciante, este é com certeza um processo difícil de começar, devido 
a várias particularidades, necessárias saber de ante-mão, seja, na forma como  
os caracteres se podem relacionar entre si, seja nos ajustes ópticos ou até mesmo 
na iniciação da utilização do software de desenho. No meu caso, já tendo uma 
breve bagagem na criação de tipos, através de disciplinas de Tipografia, com 
o professor Ricardo Santos (Licenciatura) e com o professor Dino dos Santos 
(Mestrado), este know-how tornou a abordagem inicial ao processo de desenho 
mais facilitado. Contudo, iniciante ou não, o processo continua a ser longo e por 
vezes desgastante, como por exemplo, na correção dos valores de Kerning ou na 
correção de certas formas curvas, que opticamente nem sempre parecem bem.

O primeiro encontro, com o pensar formas de letras, deu-se através do meu 
background no graffiti. Tanto no graffiti, como na Tipografia existem os mais 
diversos estilos e formas para desenhar letras. A diferença está na utilidade final 
de cada área, sendo que a Tipografia depreende-se mais comercial e destinada 
a um público mais vasto, o graffiti destina-se apenas ao writer que o faz. Isto ao 
acontecer, torna este meio totalmente aberto à expressividade de cada writer,  
à procura do seu estilo pessoal. O pensar as formas de letras torna-se mais abran-
gente, possibilitando a criação de formas legíveis, como formas ilegíveis.

Por outro lado, no desenho Tipográfico, apesar de não haver processos con-
sensuais é perceptível que há certas directrizes a seguir, há todo um processo 
mais complexo, onde se procura a quase perfeição das formas, tornando-se num 
sistema rígido. É devido a estas restrições que acabaram por surgir movimentos 
artísticos que apoiam a Tipografia Expressiva. Ao chegar a esta conclusão, de-
cidi absorver o meu background de writer e partir em direção ao experimental.  
Para mim, a experimentação tornou-se num processo agradável e ligeiro em 
oposição com o processo através de um sistema tradicional. Ao longo da pes-
quisa, análise e trabalho prático do projeto percebi que ao adquirir as noções 
base para o desenho tipográfico, interessa-me abordar a tipografia de uma forma 

Sendo uma análise e discussão sobre o re-
latório realizado, decidiu-se abordar uma 
linguagem pessoal.
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experimental e orgânica. Desviar-me das diretrizes impostas pelos processos de 
criação dos tipos ditos comerciais e continuar o caminho ao lado dos movimen-
tos artísticos que interrogam a Tipografia e o seu sistema de desenho tradicional.

Ao passar por todo este processo consigo refletir sobre a questão lançada por 
Peter Bil’ak, “Why we design type? Not just how we design it.”. No caso da afir-
mação, e pelo trabalho que este tem vindo a desenvolver a nível tipográfico, 
depreende-se que esteja a falar num sentido de pensar na criação de tipos para 
dar suporte a línguas muitas vezes esquecidas, quem diz línguas diz suporte  
a múltiplos alfabetos, que não têm muitas vezes uma atenção tão recorrente por 
parte dos type designers. A verdade é que diariamente, no mercado tipográfico, 
são adicionadas novas famílias tipográficas, que muitas vezes apenas têm suporte 
linguístico para um alfabeto, neste caso o latino.

É possível refletir que, tanto traçando o caminho de criação comercial ou  
o caminho experimental, num primeiro momento, é imprescindível, tanto a um 
nível inicial ou intermédio de desenho tipográfico, criar novos tipos de letra. 
Esta criação é essencial para aprender os métodos tidos como rígidos e comple-
xos, porque estes sim dão o know-how necessário para perceber como abordar 
o desenho tipográfico. Ao ter as bases e métodos essenciais interiorizados, só 
assim será possível sugerir melhorias e progressos na criação e multiplicação de 
caracteres para abordar outras línguas e alfabetos. 

Tendo entregue a fonte ao designer Francisco Modesto foi perceptível, através 
da sua utilização num contexto real, que a versão Dada está muito direcionada 
para designers e paginadores profissionais. Isto deve-se ao facto de poucos uti-
lizadores finais estarem familiarizados com as OpenType features. 

Através da ultilização efetuada pelo Francisco Modesto à versão Archipela-
go Dada, foi perceptível, que apesar desta versão ser desenhada para o meio de 
impressão editorial, ao ser animada ganhou todo um novo dinamismo que não 
esperava, tornando-a muito mais apelativa.

Por fim, após todo este processo de criação, exploração e pensamento tipo-
gráfico, posso afirmar a minha intenção de continuar a explorar o desenho tipo-
gráfico. Contudo, este caminho será feito através do desenho de outros estilos/
classificações, porque os tipos sem serifa humanistas, apesar de terem alguma 
plasticidade e possibilidade de inovação, continuam muito presos aos pressu-
postos definidos pela história dos tipos serifados. Sendo provável vir a explorar a 
criação de tipos para display, os chamados "Gráficos" na classificação Vox-ATypI.

Análise e Discussão
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O projeto realizado alcançou o objetivo inicial previsto, a criação de um tipo de 
letra sem serifa com características humanistas, que explorando as alternativas 
contextuais do formato OpenType, tornou o tipo expressivo e dinâmico.

Foi desenhado o tipo de letra Archipelago, sendo dividido em duas versões: 
a versão Archipelago Sans Regular (usada por todas a línguas europeias), usada 
em contexto textual e a versão dinâmica Archipelago Dada, com os pesos Re-
gular e Bold (não estava previsto inicialmente). Esta versão é direcionada para 
display. 

Foi realizada uma análise a quinze tipos de letra humanistas sem serifa, 
para compreender as opções visuais que regem nesta categoria. O projeto explica  
o processo e a metodologia seguida na criação de um tipo de letra.

Se, por um lado, a versão Archipelago Sans permitiu ganhar um maior conheci-
mento no processo e criação de tipos de letra, a versão Archipelago Dada permitiu 
explorar a Tipografia Expressiva. Este projeto permitiu ir mais a fundo na criação 
e colocação de diacríticos e conhecer outros tantos essenciais a línguas que têm 
como base o alfabeto latino. Usando o software Glyphs alcançou-se uma maior 
à vontade na sua utilização, assim como, uma maior compreensão no uso de 
masters e na criação de instâncias essenciais ao projeto. Foi adquirido um novo 
conhecimento, a nível da programação tipográfica, neste caso, no pensamento do 
conceito inicial e na sua concretização, através da aprendizagem da programação 
essencial à utilização das alternativas contextuais.

Durante o processo foi importante a divisão do projeto em três fases metodoló-
gicas, de forma a criar um linha guia, que orientou o decorrer de todo o projeto.

É relevante mencionar que durante a fase Estrutural, após a conclusão dos 
caracteres de caixa alta, caixa baixa, diacríticos e numeração, surgiram várias 
dúvidas em relação ao desenho tipográfico alcançado. Foi então realizada uma 
revisão do desenho com o type designer e professor Ricardo Santos, que aconse-
lhou melhoramentos e sugestões visuais para o desenho dos caracteres da versão 
Archipelago Sans, nomeadamente na colocação e alinhamento de diacríticos  
e no refinamento de certas formas curvas, como no caso do "s" e do "8".

Na fase final do projeto prático, a versão Archipelago Dada foi entregue ao 
designer Francisco Modesto para criar um espécime tipográfico, testando as 
composições e alternâncias contextuais. Através deste método foi possível en-
tender que esta versão deve ser, preferencialmente, utilizada por designers com 
conhecimento das funções OpenType, para haver um maior aproveitamento das 
funcionalidades oferecidas.

Dado que, na Ilha Terceira, não há bibliografia sobre o tema apresentado no 
relatório de projeto, uma das maiores limitações para este projeto, foi o regresso 
aos Açores, a partir de março, devido ao Covid-19, impossibilitando a consulta 
ou revisão de conteúdos disponíveis em livros. 

Conclusão
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Sendo este um projeto académico e limitado temporalmente, o tipo de letra criado 
pode sofrer melhorias no futuro. 

Quanto à versão Archipelago Dada poderá melhorar-se a forma de certos 
caracteres, particularmente nas larguras condensadas e expandidas, por exemplo, 
aprimorar as formas do “S" ou do "W" condensados (imagem 1). Seria interes-
sante a exploração de outros códigos, que podem tornar o efeito pretendido 
ainda mais aleatório e não tão ciclíco. A possibilidade de introduzir novas formas 
experimentais nos caracteres da versão Dada para a tornar o tipo mais funky  
e experimental. 

Quanto à versão Archipelago Sans Regular, poderá ser acrescentado mais 
pesos, como o light, bold, black e os respetivos itálicos. A maior dedicação do 
projeto focou-se nas formas base da versão Sans e nas variações de larguras dos 
caracteres em caixa alta da versão Dada, por isso, no futuro os símbolos secun-
dários poderão receber uma atenção extra.

Este relatório pretende abrir portas a futuros entusiastas da Tipografia, pois ofe-
rece um suporte teórico sobre o passado, sobre tecnologias usadas no presente 
e sobre possíveis fontes de inspiração como a tipografia expressiva. Descreve  
o processo e a metodologia utilizada para a criação de um tipo de letra dito 
convencional e de um tipo de letra expressivo para display.

Ficou aqui estruturada uma base para explorar outras formas de construir 
tipos dinâmicos e expressivos, para entusiastas que não pretendam criar um tipo 
de desenho dito “comercial”, mas sim conseguir adaptá-lo às suas necessidades, 
aos seus interesses pessoais e profissionais.

Ambas as versões do tipo de letra Archipelago estão disponíveis à comunidade 
académica através do link: https://github.com/1martiniano/ArchipelagoType-
face

Conclusão

Imagem 1
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Fonte: Adaptado de http://www.tipografos.net/tecnologias/fotocompo-
sicao.html

Figura 18 -  DigiGrotesk. 
Fonte: Adaptado de https://m.tecmundo.com.br/curiosidade/22345-di-
gi-grotesk-a-primeira-fonte-de-computador.htm

Figura 19 -  Apple Lisa. 
Fonte: Adaptado de https://www.tecmundo.com.br/software/
125601-sistema-lisa-computador-revolucionario-apple-tera-codigo-
-aberto.htm

Figura 20 -  Apple LaserWriter. 
Fonte: Adaptado de https://en.wikipedia.org/wiki/LaserWriter

Figura 21 -  PageMaker Layout. 
Fonte: Adaptado de https://history-computer.com/ModernComputer/
Software/Pagemaker.html

Figura 22 -  Contra-forma fechada e contra-forma aberta.

Figura 23 -  Diferença entre "g" em cauda e de dois andares.

Figura 24 -  Caracteres do Alfabeto Grego Antigo. 
Fonte: Adaptado de https://omniglot.com/writing/greek.htm

Figura 25 -  Tipos de Letra desenhado por Jan Tshichold. 
Fonte: Adaptado de https://www.linotype.com/fr/792-12650/forma-
lism.html

Figura 26 -  Two Lines English Egyptian. 
Fonte: Adaptado de https://www.fontfabric.com/blog/history-and-evo-
lution-of-typography-fonts-timeline/

Figura 27 -  Two-Line Great Primer Sans-Serif. 
Fonte: Adaptado de https://alchetron.com/Vincent-Figgins

Figura 28 -  Seven Line Grotesque. 
Fonte: Adaptado de https://www.fontfabric.com/blog/history-and-evo-
lution-of-typography-fonts-timeline/
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Figura 29 -  Trabalho de Johnston para o metro de Londres. 
Fonte: Adaptado de https://www.ltmuseum.co.uk/collections/projects-
-partnerships/edwardjohnston

Figura 30 -  Caracteres do tipos de letra Optima. 

Figura 31 -  Sinalética fazendo uso do tipo Frutiger. 
Fonte: Adaptado de https://gizmodo.com/why-the-same-three-typefa-
ces-are-used-in-almost-every-a-1589943687

Figura 32 -  Menu OpenType no InDesign. 
Fonte: Adaptado de https://typofonderie.com/font-support/opentype-
-features/

Figura 33 -  Francis Gradient.  
Fonte: Adaptado de https://www.typotheque.com/fonts/francis_gradient

Figura 34 -  Escrita em gradiente.  
Fonte: Adaptado de https://www.typotheque.com/fonts/francis_gradient

Figura 35 -  Contextual alternates. 
Fonte: Adaptado de https://www.typotheque.com/fonts/francis_gradient

Figura 36 -  Possíveis Interpolações de uma fonte variável. 
Fonte: Adaptado de https://medium.com/@elenavenieri/variable-fon-
ts-95debf85b19c

Figura 37 -  Variações no eixo do Peso. 
Fonte: Adaptado de https://docs.microsoft.com/en-us/typography/
opentype/spec/otvaroverview#introduction

Figura 38 -  Tipo Amstelvar e os seus três estilos mestre. 
Fonte: Adaptado de https://web.dev/variable-fonts/

Figura 39 -  Fit - Variações extremadas. 
Fonte: Adaptado de https://djr.com/fit/

Figura 40 -  Obra de Guillaume Apollinaire. 
Fonte: Adaptado de https://artzerotrois.wordpress.com/2014/10/10/
presentation-doeuvre-la-colombe-poignardee-et-le-jet-deau-de-gui-
llaume-apollinaire/

Figura 41 -  Words in Liberty, F. T. Marinetti, 1913. 
Fonte: http://cmuems.com/2012/c/experimental-typography/

Figura 42 -  In All Branches of Knowledge, Alexander Rod-
chenko, 1924. 
Fonte: Adaptado de https://creativepro.com/russian-constructivism-
-and-graphic-design/

Figura 43 -  Exemplo de um poema desenhado, F. T. Marinetti, 1919. 
Fonte: Adaptado de http://www.designhistory.org/Avant_Garde_pages/
Futurism.html

Figura 44 -  Processo de Fotocomposição. 
Fonte: Adaptado de http://www.designhistory.org/Avant_Garde_pages/
Futurism.html

Figura 45 -  Ilia Zdanevich, 1923. 
Fonte: Adaptado de http://cmuems.com/2012/c/experimental-typography/

Figura 46 -  Kurt Schwitters - German DADA. 
Fonte: Adaptado de http://cmuems.com/2012/c/experimental-typography/

Figura 47 -  Da zdravstvuet demonstratsiia byta!, Aleksei Gan, 1923. 
Fonte: Adaptado de https://monoskop.org/Aleksei_Gan

Figura 48 -  Alexander Rodchenko, 1923. 
Fonte: Adaptado de https://creativepro.com/russian-constructivism-
-and-graphic-design/

Figura 49 -  Pósteres de Paula Scher para o The Public Theater. 
Fonte: https://www.pentagram.com/work/the-public-theater
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Apêndice 1 - Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas

Neste apêndice é apresentada a análise visual realizada a quinze tipos sem serifa 
com características humanistas, para aquisição de referências visuais, que ser-
viram como guia no desenho tipográfico do projeto.

A primeira parte da análise está dividida em três conjuntos distintos de tipos 
de letra, os tipos de Contexto Histórico, Contexto Português e Contexto Open 
Source. Os tipos estão organizados por ordem alfabética.

 Na segunda parte da análise foram mostrados como cada caracter varia  
a forma de tipo para tipo.
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Frutiger

Projetada em meados da década de 1970 para o Aeroporto Charles de Gaulle, perto de 
Paris, a fonte homônima de Adrian Frutiger tornou-se o padrão de sinalética, adotado 
por aeroportos e outras instituições pelo mundo. Frutiger começou o projeto adaptando 
o seu tipo anterior, Univers, mas favorecendo uma abordagem humanística que ajuda 
a legibilidade, obviamente um fator crítico na sinalização de aeroportos. Graças às suas 
aberturas, Frutiger tornou-se famosa por ser legível de uma ampla variedade de ângulos 
e distâncias. 

Altura de x:  69,12%
Contraste: Presença
Forma das Terminações: Retas
Forma do "g": Um andar
Diferenciação entre "I" e  "l":  Não há diferenciação
Contra-forma "e": Semi-Aberta

Autor: Adrien Frutiger  Data: 1976  Foundry: D. Stempel AG, Linotype  Origem: França, Alemanha

Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas - Contexto Histórico

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
A Largura considerável em relação ao B 
C S Terminais com ângulo
G Sem espora
K k Conectores em forma de seta
J Terminal na linha base
M Conexão central na linha base
Q Cauda pequena e reta
R Perna extensa e curvada
a Dois andares, ligeira inclinação na perna terminal
b d p q Quebra na junção da forma curva à haste vertical
c s Terminais com ângulo
e r Terminais quase verticais
g Um andar
j Terminal em gancho horizontal
i j Pontos quadrados
t Traço vertical com acabamento superior em ângulo
x É notável a diferença da grossura do traço
y Cauda em gancho
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Gill Sans

Inspirado pelo tipo de letra de Edward Johnston para o metro de Londres, pode dizer-se 
que é uma estranha mistura de ideias geométricas e humanistas - desde o seu "o" circular 
ao seu "a" dinâmico e caligráfico. As larguras das letras maiúsculas variam muito, o “R” 
de perna longa causa problemas de espaçamento, especialmente nos pesos mais leves. E 
o "g" é uma mistura estranha que até o próprio Gill apropriadamente chamou de "par de 
óculos". Mesmo assim, há um charme duradouro neste tipo e tornou-se parte da cultura 
britânica desde que foi lançado.

Autor: Eric Gill  Data: 1928-1932  Foundry: Monotype  Origem: Reino Unido

Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas - Contexto Histórico

C S Terminais verticais
G Sem espora
K Conectores em forma de seta
J Terminal descendente
M Vértice a cima do meio
Q Cauda pequena e curvada
R Perna extensa e curvada
V W Vértice pontiagudo
Z Vértice pontiagudo
a Dois andares, com terminação em gancho e afiada
b d p q Junção direta da barriga para a haste vertical
c s e r Terminais verticais
f Pequeno gancho no terminal superior
g Dois andares
j Terminal em meio gancho
i j Pontos redondos
k Conector em seta, sem tocar na haste vertical
o Quase geométrico
r Ligação fina
t Enlace anguloso conecta haste e barra transversal
y Cauda direita

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Altura de x:  65,85%
Contraste: Presente
Forma das Terminações: Retas
Forma do "g": Dois andares
Diferenciação entre "I" e  "l":  Não há diferenciação
Contra-forma "e": Pouco aberta
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ITC Eras

Os tipos franceses tendem a ter personalidades fortes e este tipo não é exceção à tradição 
gaulesa. Projetado em colaboração de dois designers franceses, Albert Boton e Albert 
Hollenstein, ITC Eras tem charme, distinção e uma aparência viva que raramente é vista 
em tipos sem serifa. Com traços extensos e curvas compostas que devem mais à heran-
ça dos pincéis de ponta larga do que à caneta de controle, as suas proporções refletem 
muito os tipos romanos.
A maioria das sem serifa é opticamente monótona em peso, dificultando a leitura em 
longos blocos de texto. A ITC Eras mantém-se opticamente uniforme nos pesos do traço 
como outras sem serifa, mas supera as tendências sem serifa por meio da tensão dinâ-
mica criada pela inclinação de 2 graus do desenho, quase um itálico. O desenho parece 
espontâneo, como um roteiro escrito.

Autor: Albert Boton e Albert Hollenstein  Data: 1976  Foundry: ITC  Origem: França

Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas - Contexto Histórico

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Altura de x:  75,24%
Contraste: Presente
Forma das Terminações: Retas
Forma do "g": Um andar
Diferenciação entre "I" e  "l":  Não há diferenciação
Contra-forma "e": Aberta

C S Terminais com ângulo
M Na linha base
K Conector em seta
P R a Formas abertas
Q Cauda curta e curvada na linha base
W Traços diagonais cruzados
b d Quebra na junção da forma curva à haste vertical 
p q Junção direta da barriga para a haste
c s e r Terminais com ângulo
g Um andar
j Terminal gancho
i j Pontos quadrados
k Conector em seta, sem tocar na haste vertical
r Ligação fina
t Terminal superior em ângulo
y Cauda em gancho
Ascendentes e descendentes curtos
Caixa alta com proporções largas
Caracteres em ângulo
Variação da espessura dos traços
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Optima

Fiel à sua herança romana, Optima tem caracteres amplos e encorpados - especialmente 
nas capitais. Apenas E, F e L se desviam com formas estreitas. Consistente com outros 
designs de Zapf, a tampa S em Optima parece um pouco pesada na parte superior com 
uma ligeira inclinação para a direita. O M é espalhado e o N, como um desenho serifa-
do, tem traços verticais leves. As letras minúsculas a e g no Optima são designs de dois 
andares de alta legibilidade.
Poderá ser incluída da classe das Gliphicas na classificação Vox-ATypI.

Autor: Hermann Zapf  Data: 1958  Foundry: D. Stempel AG, Linotype  Origem: Alemanha

Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas - Contexto Histórico

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Altura de x:  81,20%
Contraste: Presente
Forma das Terminações: Retas
Forma do "g": Dois andares
Diferenciação entre "I" e  "l":  Não há diferenciação.
Contra-forma "e": Aberta

C S Terminais com ângulo
G Sem espora e reto na terminação
K Conectores em forma de seta
J Terminal descendente
M Em vértice na linha base
Q Cauda saliente e reta
R Perna extensa e reta
V W Vértice pontiagudo
Z Vértice pontiagudo
a Dois andares, terminação com pequeno gancho
b d p q Quebra na junção da forma curva à haste vertical
c s e r Terminais em ângulo
f Terminal superior com gancho
g Dois andares
j Terminal em meio gancho
i j Pontos redondos
k Conector em seta
r Ligação fina
t Terminal superior com ângulo
y Cauda direita
Variação da espessura dos traços
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Syntax

Um dos primeiros do seu tipo, Syntax é um tipo sem serifa que mostra laços óbvios 
com as raízes das serifas humanistas. É baseado em Stempel Garamond e, embora não 
funcione simplesmente aparar as serifas, a sintaxe chega muito perto. As formas são 
caligráficas, com um eixo angular bastante consistente, que dá à Syntax um movimento 
dinâmico. Cada caracter inclina-se ligeiramente para a frente, até mesmo as hastes, au-
mentando o movimento invulgar para a frente deste tipo. Um tipo ideal para modernizar 
e dar energia ao texto que, de outra forma, seria definido com uma serifa.

Autor: Hans Eduard Meier  Data: 1968  Foundry: D. Stempel AG, Linotype  Origem: Suiça, Alemanha

Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas - Contexto Histórico

Altura de x:  66,54%
Contraste: Presente
Forma das Terminações: Retas
Forma do "g": Dois andares
Diferenciação entre "I" e "l":  Não há diferenciação
Contra-forma "e": Semi-Aberta

A K M N V W X Y Z Terminais em ângulo
C S Terminais em ângulo
G Sem espora e terminação reta saliente
J Na linha base
K k  Em seta
M Com formas diagonais e na linha base
R Perna extensa e com curva
a Dois andares com contra-forma relativamente 
fechada e terminação inferior em gancho 
b d p q Quebra na junção da forma curva à haste vertical
c e s Terminais em ângulo 
f Terminação simples
g Dois andares
i j Pontos quadrados
k v w x y Terminações angulosas
t Terminação superior saliente em relação à altura de x   
y Terminação inferior em gancho
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Azo Sans 2

Azo Sans 2 é uma nova versão do Azo Sans de 2013. Respeitando o conceito original de 
construção geométrica com nuances humanísticas, as formas gerais foram aprimoradas, 
com capitais um pouco mais geométricas.

Autor: Rui Abreu  Data: 2018  Foundry: R-Typography  Origem: Portugal

Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas - Contexto Português

Altura de x:  72,07%
Contraste: Presente
Forma das Terminações: Retas
Forma do "g": Um andar
Diferenciação entre "I" e  "l":  Não há diferenciação
Contra-forma "e": Semi-Aberta

C S Terminais verticais
J Na linha base
K Conectores em forma de seta
M Vértice a cima do meio
Q Cauda pequena e reta
Z Vértice pontiagudo
a Dois andares, com terminação inferior em gancho
b d p q Quebra na junção da forma curva à haste vertical
c s e r Terminais verticais
f Terminal superior em gancho
g Um andar
j Terminal em gancho
i j Pontos redondos
k Conector em seta
o Quase geométrico
t Terminal superior em ângulo
y Cauda direita
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Diple

Diple é uma fonte sem serifa, caracterizada pela presença da mão. As formas das letras 
apresentam traços curvilíneos suaves e delicados e contraste refinado, que contribuem 
para uma leitura confortável e agradável.

Autor: Pedro Leal Data: 2017  Foundry: DSType Foundry  Origem: Portugal

Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas - Contexto Português

Altura de x:  74,12%
Contraste: Presente
Forma das Terminações: Retas
Forma do "g": Um andar
Diferenciação entre "I" e  "l":  Não há diferenciação
Contra-forma "e": Aberta

C S Terminais com ângulo
G Sem espora e terminação reta
J Terminal descendente
K Membros em seta conectados com um traço horizontal 
à haste vertical
M Não toca na linha base
Q Cauda reta sem tocar na forma base
R Perna extensa e curvada
V W Vértice pontiagudo
Z Vértice pontiagudo
a Dois andares, com terminação inferior reta
b q Junção direta da barriga para a haste
d p Quebra na junção da forma curva à haste vertical
c s e r Terminais com ângulo
f Terminal superior em gancho
g Um andar
j Terminal em meio gancho
i j Pontos redondos
k v w Forma caligráfica
t Enlace anguloso conecta haste e barra transversal
y Forma caligráfica semelante ao g
Proporção dos caracteres condensada
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Leitura Sans Two

Leitura Two é uma reinterpretação do sistema Leitura Type, sendo desenhada para  
efeitos editoriais, com proporções condensadas.

Autor: Dino dos Santos  Data: 2016  Foundry: DSType Foundry  Origem: Portugal

Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas - Contexto Português

Altura de x:  71,30%
Contraste: Presente
Forma das Terminações: Retas
Forma do "g": Dois andares
Diferenciação entre "I" e  "l":  Não há diferenciação
Contra-forma "e": Semi-Aberta

C S Terminais verticais
J Na linha base
K k Membros em seta conectados com um traço  
horizontal à haste vertical
M Na linha base
Q Cauda pequena e curvada
R Perna reta e saliente
Ascendentes Terminais em ângulo
a Dois andares, com terminação inferior reta
b d p q Quebra na junção da forma curva à haste vertical
c s e r Terminais verticais
f Terminal superior com curva suave
g Dois andares e orelha original
j Terminal gancho
i j Pontos quadrados
t Enlace anguloso conecta haste e barra transversal
y Cauda direita
Proporção dos caracteres condensada
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Lisboa Sans

Este tipo de letra sem serifa humanista foi exaustivamente projetado, uma família de 
tipos repleta de recursos que revela o seu caráter e distinção em ambientes complexos.  
A sua simplicidade criou uma legibilidade muito forte em tamanhos pequenos, através 
da ampla altura de x e a abertura das formas das letras. 

Autor: Ricardo Santos  Data: 2005  Foundry: Vanarchiv  Origem: Portugal

Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas - Contexto Português

Altura de x:  74,55%
Contraste: Presente
Forma das Terminações: Retas
Forma do "g": Dois andares
Diferenciação entre "I" e  "l":  Há diferenciação
Contra-forma "e": Aberta

C S Terminais com ângulo
J Terminal descendente
K Conectores em forma de seta
M Formas diagonais, alinhado à linha base
Q Cauda pequena e reta
Ascendentes Terminais em ângulo
a Dois andares, terminação inferior em pequeno gancho
b q Junção direta da barriga para a haste
d p Quebra na junção da forma curva à haste vertical
c s e r Terminais com ângulo
g Dois andares
j Terminal com descendente suave
i j Pontos redondos
k Conector em seta
l Terminação inferior com pequeno gancho
y Cauda em gancho
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Stella

Stella é uma sem serifa humanística com contraste moderado para configurações de 
texto. Originalmente concebido como o tipo de letra do texto principal da revista Surf 
Portugal. O conceito de simplicidade está na sua essência. As maiúsculas Stella têm  
proporções clássicas e as minúsculas têm uma altura x generosa e bastante condensada.

Autor: Mário Feliciano  Data: 2010  Foundry: Feliciano Type Foundry  Origem: Portugal

Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas - Contexto Português

Altura de x:  72,96%
Contraste: Presente
Forma das Terminações: Retas
Forma do "g": Dois andares
Diferenciação entre "I" e  "l":  Não há diferenciação
Contra-forma "e": Aberta

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

B Traço do meio horizontal com variação
D P R Junção de traços verticais e horizontais com curva
C S Terminais com ângulo
K k Conectores em forma de seta
J Terminal descendente
M Formas diagonais, alinhado à linha base
Q Cauda saliente e curvada
R Perna extensa
X Verifica-se a mudança de espessura entre traços
Z Vértice pontiagudo
Ascendentes Terminais em ângulo
a Dois andares, contra-forma superior fechada, 
pequeno ângulo na terminação inferior
b d Junção direta da barriga para a haste 
p q Quebra na junção da forma curva à haste vertical
c s e r Terminais com ângulo
f Terminal superior em gancho
g Dois andares
j Terminal em meio gancho
i j Pontos redondos
k Conectores em seta
t Haste horizontal com ângulo
x Verifica-se a mudança de espessura entre traços
y Cauda em gancho
z Vértice pontiagudo
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Cabin

A família de fontes Cabin é uma fonte sem serifa humanista, inspirada nas fontes de 
Edward Johnston e Eric Gill, com um toque de modernismo. Incorpora proporções 
modernas, ajustes ópticos e alguns elementos geométricos. Permanece fiel às suas raízes, 
mas tem uma personalidade própria. A distribuição de peso é quase monótona, embora 
as curvas superior e inferior sejam ligeiramente finas. 

Autor: Pablo Impallari  Data: n.d.  Foundry: Impallari Type  Origem: Argentina

Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas - Contexto Open Source

Altura de x:  65,28%
Contraste: Presente
Forma das Terminações: Retas
Forma do "g": Dois andares
Diferenciação entre "I" e  "l":  Há diferenciação
Contra-forma "e": Semi-Aberta

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
C S Terminais em ângulo
J Terminal descendente
K Conectores em forma de seta, sem tocar na haste
M Forma diagonal, com vértice a meio da forma
Q Cauda pequena, com traço na contra-forma e exterior
R Perna extensa e curvada
Z Vértice pontiagudo
a Dois andares, com terminação em gancho
b d p q Quebra na junção da forma curva à haste vertical
c s e r Terminais em ângulo
f Terminal superior em gancho
g Dois andares
j Terminal em meio gancho
i j Pontos quadrados
k Conector em seta
l Terminação inferior com pequeno gancho
o Quase geométrico
t Lateral da barra horizontal com ângulo, terminal  
superior com ângulo
x Verifica-se a mudança de espessura entre traços
y Cauda direita
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Lato

Łukasz pretendeu criar um tipo de letra que parecesse bastante “transparente” quando 
usado no corpo do texto, mas que exibisse algumas características originais quando  
usado em tamanhos maiores, criando um visual de um tipo sem serifa elegante.  
Este tipo dá uso às proporções clássicas (particularmente visíveis em caixa alta)  
para dar aos caracteres harmonia e elegância familiares. Com detalhes semi-arredondados 
e uma estrutura robusta proporciona estabilidade e seriedade.

Autor: Łukasz Dziedzic  Data: 2010  Foundry: tyPoland  Origem: Polónia

Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas - Contexto Open Source

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Altura de x:  68,65%
Contraste: Presente
Forma das Terminações: Certas terminações são Redondas
Forma do "g": Dois andares
Diferenciação entre "I" e  "l":  Não há diferenciação
Contra-forma "e": Semi-Aberta

C S Terminais em ângulo
E Traço horizontal interior mais fino
J Na linha base
K k Membros em seta conectados com um traço  
horizontal à haste vertical
M Diagonal não alinhada à linha base
Q Cauda saliente e pontiaguda
R Perna extensa
X x Traços visivelmente desalinhados na conexão
Y Traços com mudança de grossura visível
a Dois andares, com terminação reta
b d p q Quebra na junção da forma curva à haste vertical
c s e r Terminais em ângulo
f Terminal superior com curva suave
g Dois andares
j Terminal em gancho
i j Pontos redondos
k Conector em seta
t Enlace anguloso conecta haste e barra transversal
y Cauda direita
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Open Sans

Open Sans é um tipo sem serifa humanista projetada por Steve Matteson, Diretor de Ti-
pos da Ascender Corp. Projetado com um stress vertical, formas abertas e uma aparência 
neutra, mas amigável. Otimizado para interfaces de impressão, web e móveis, e tem exce-
lentes características de legibilidade em seus formatos de letras.

Autor: Steve Matteson  Data: 2011  Foundry: Google Fonts  Origem: Estados Unidos da América

Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas - Contexto Open Source

Altura de x:  70,34%
Contraste: Presença
Forma das Terminações: Retas
Forma do "g": Dois andares
Diferenciação entre "I" e  "l":  Não há diferenciação
Contra-forma "e": Aberta

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
C S Terminais em ângulo
E Traço horizontal interior mais fino
J Terminal descendente
K k Perna está conectada ao braço e o braço  
à haste vertical
M Na linha base
Q Cauda reta saliente
R Perna extensa
a Dois andares, com terminação reta
b d p q Quebra na junção da forma curva à haste vertical
c s e r Terminais em ângulo
f Terminal superior em gancho
g Dois andares
j Terminal em gancho
i j Pontos redondos
t Enlace anguloso conecta haste e barra transversal
y Cauda em gancho
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PT Sans

O tipo PT Sans foi desenvolvido para o projeto “Tipos Públicos da Federação Russa”.  
As fontes são lançadas com uma licença livre e podem ser redistribuídas gratuitamente, 
sendo o objetivo principal do projeto dar a possibilidade ao povo da Rússia de ler e es-
crever nas suas línguas nativas. O projeto é dedicado ao aniversário de 300 anos do tipo 
civil inventado por Pedro o Grande, em 1708–1710. Recebeu apoio financeiro da Agên-
cia Federal Russa para Imprensa e Comunicações de Massa.
As fontes incluem páginas de código padrão da Europa Central, Ocidental e Cirílico, 
além dos caracteres de cada idioma de título na Federação Russa. Isso torna-os numa 
ferramenta única e muito importante para as comunicações digitais modernas.
PT Sans é baseado em tipos russos sem serifa, da segunda parte do século XX, mas ao 
mesmo tempo tem características distintas de designs humanísticos contemporâneos.

Autor: Alexandra Korolkova, Olga Umpeleva2 Vladimir Yefimov  Data: 2009  Foundry: ParaType  Origem: Rússia

Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas - Contexto Open Source

Altura de x:  71,3%
Contraste: Presença
Forma das Terminações: Retas
Forma do "g": Um andar
Diferenciação entre "I" e  "l":  Há diferenciação
Contra-forma "e": Semi-Aberta

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
A Forma superior em vértice
B Traço do meio horizontal com variação
C S Terminais em ângulo
D P R Junção de traços verticais e horizontais com curva
G Traço horizontal com ângulo
J Na linha base
K k Membros em seta conectados com um traço horizon-
tal à haste vertical
M Formas diagonais em vértice, acima da linha base
Q Cauda estelizada sem tocar na forma curva
R Perna extensa
M Formas diagonais em vértice
X Verifica-se a mudança de espessura entre traços
a Dois andares, pequeno ângulo na terminação inferior
b q Junção direta da barriga para a haste
d p Quebra na junção da forma curva à haste vertical
c s e r Terminais em ângulo
f Terminal superior em gancho
g Um andar
j Terminal em gancho
i j Pontos redondos
l Terminação inferior com pequeno gancho
t Terminal superior com ângulo
y Cauda em gancho
Presença visível de InkTraps
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Source Sans Pro

Tornou-se na primeira família de fontes de código aberto da Adobe, projetada por Paul 
D. Hunt. Source Sans Pro é um conjunto de fontes OpenType que foram projetadas para 
funcionar bem em ambientes de interface de usuário (UI).

Autor: Paul D. Hunt  Data: 2012  Foundry: Adobe Inc.  Origem: Estados Unidos da América

Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas - Contexto Open Source

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Altura de x:  73,21%
Contraste: Presença
Forma das Terminações: Retas
Forma do "g": Dois andares
Diferenciação entre "I" e  "l":  Há diferenciação
Contra-forma "e": Aberta

C S Terminais em ângulo
J Na linha base com gancho evidente
K k Perna está conectada ao braço e o braço  
à haste vertical
M Formas diagonais acima da linha base
Q Cauda saliente e curva
R Perna extensa
M Formas diagonais em vértice
X x Traços visivelmente desalinhados na conexão
a Dois andares, terminação inferior reta
b d p q Quebra na junção da forma curva à haste vertical
c s e r Terminais em ângulo
f Terminal superior em gancho
g Dois andares
j Terminal em gancho
i j Pontos redondos
l Terminação inferior com pequeno gancho
t Enlace anguloso conecta haste e barra transversal
y Cauda em gancho
Proporção dos caracteres condensada
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Apêndice 1 - Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas
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Apêndice 1 - Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas
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Apêndice 1 - Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas
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Apêndice 1 - Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas
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Apêndice 1 - Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas



110
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Apêndice 1 - Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas
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Apêndice 1 - Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas



117

Apêndice 1 - Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas
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Apêndice 1 - Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas
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Apêndice 1 - Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas
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Apêndice 1 - Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas
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Apêndice 1 - Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas
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Apêndice 1 - Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas
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Apêndice 1 - Análise a 15 Tipos Sem Serifa Humanistas
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Apêndice 2 - Tipo de Letra Archipelago

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 
ÁĂǍÂÄẠÀĀĄÅǺÃÆǼ ĆČÇĊ ÐĎĐ 
ÉĔĚÊËĖẸÈĒĘẼ ĞǦĢĠ Ħ ÍĬǏÎÏİỊÌĪĮĨ Ķ ĹĽĻĿŁ 
ŃŇŅŊƝÑ ÓŎǑÔÖỌÒŐŌǪØǾÕŒ Þ 
ŔŘŖ ŚŠŞŜȘẞ ŦŤŢȚ ÚŬǓÛÜỤÙŰŪŲŮŨ 
ẂŴẄẀ ÝŶŸỲȲỸ ŹŽŻ
áăǎâäạàāąåǻãæǽ ćčçċ ðďđ éĕěêëėẹèēęẽ 
ğǧģġ ħ ıíĭǐîïịìīįĩ ȷ ķ ĺľļŀł ńŉňņŋɲñ 
óŏǒôöọòőōǫøǿõœ þ ŕřŗ śšşŝșß ŧťţț 
úŭǔûüụùűūųůũ ẃŵẅẁ ýŷÿỳȳỹ źžż
ΔΩμπ .,:;…!?¡¿·•*#/\(){}[]- –—_‚„“”‘’«»‹›”’
¢¤$€ƒ£¥ +−×÷=≠ ><≥≤±≈~ 
¬^∅∞∫∏∑√∂µ %‰ ↑↗→↘↓↙←↖↔↕ ◊ 
@&¶§©®™°|¦†‡

CONJUNTO COMPLETO DE CARACTERES

Archipelago Sans Regular
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Apêndice 2 - Tipo de Letra Archipelago

CAIXA ALTA

FORMAS RETAS

FORMAS REDONDAS

FORMAS OBLÍQUAS

HIEFLT
OCGQ
AKMN
VWYZ
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Apêndice 2 - Tipo de Letra Archipelago

CAIXA ALTA

FORMAS MISTAS

BDJP
RSU
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Apêndice 2 - Tipo de Letra Archipelago

CAIXA BAIXA

FORMAS RETAS

FORMAS REDONDAS

FORMAS OBLÍQUAS

FORMAS MISTAS

nijhlmu
oce
kvwxz
abdfg
pqrsty
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Apêndice 2 - Tipo de Letra Archipelago

NUMERAÇÃO E FIGURAS

01234
56789 
¢¤$€ƒ£¥  
+−×÷=≠ 
><≥≤±≈~
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Apêndice 2 - Tipo de Letra Archipelago

NUMERAÇÃO E FIGURAS

.,:;… !?¡¿·• * 
#/\(){}[] 
- –—_ ‚„ “”‘’ 
«»‹›”’ 
ΔΩμπ
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Apêndice 2 - Tipo de Letra Archipelago

NUMERAÇÃO E FIGURAS

¬^∅∞∫∏∑
√∂µ %‰ 
↑↗→↘↓↙
←↖↔↕ ◊ 
@&¶§©®
™°|¦†‡
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Apêndice 2 - Tipo de Letra Archipelago

ACENTUAÇÃO

ÁĂǍÂÄẠÀĀĄÅǺÃÆǼ  
ĆČÇĊ ÐĎĐ ÉĔĚÊËĖẸÈĒĘẼ  
ĞǦĢĠ Ħ ÍĬǏÎÏİỊÌĪĮĨ Ķ ĹĽĻĿŁ  
ŃŇŅŊƝÑ ÓŎǑÔÖỌÒŐŌ 
ǪØǾÕŒ Þ ŔŘŖ ŚŠŞŜȘẞ  
ŦŤŢȚ ÚŬǓÛÜỤÙŰŪŲŮŨ  
ẂŴẄẀ ÝŶŸỲȲỸ ŹŽŻ
áăǎâäạàāąåǻãæǽ ćčçċ ðďđ 
éĕěêëėẹèēęẽ 
ğǧģġ ħ ıíĭǐîïịìīįĩ ȷ ķ ĺľļŀł  
ńŉňņŋɲñ óŏǒôöọòőōǫøǿõœ  
þ ŕřŗ śšşŝșß ŧťţț 
úŭǔûüụùűūųůũ ẃŵẅẁ  
ýŷÿỳȳỹ źžż
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Apêndice 2 - Tipo de Letra Archipelago

PARES DE KERNING

ATA  AVA AWA AYA FA PA AUA BX BT KC 
KG KO KQ OXO RC RG RO RQ RT RV RW 
RY VC VG VQ VOV WOW YOY 

Ta Tc Td Te Tg To Tr Ts Tu Tv Tw Ty Tx Tz 
Va Vc Vd Ve Vg Vn Vo Vr Vu Wa Wc Wd 
We Wg Wo Wr Wu Wx Wz

fa fc fd fe fg fn fm fo fp fq fr fs ft fu fv fw 
fy fx fz ka kc kd ke kg ko ks xc xd xe xg xox 
xq va vc vd ve vg vo vq wa wc wd wg wo

P. P, T.T T, T: T; T-T T_T 
 V.V V, V: V; V-V V_V  
W.W W, W: W; W-W W_W  
Y.Y Y, Y: Y; Y-Y Y_Y
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Apêndice 2 - Tipo de Letra Archipelago

TESTE PARA TEXTO (LOREM IPSUM)

Lorěm ipšúm dolor sít ámét, magňa apeirian intěllegat prí ad. Vím veři aťqui ěquíděm 
eu, štet ápeřiri šěd no, nusquám vivendó advěršariům et haš! Nec ančillaé medióčrěm 
pródessét te, in sint justo seď, cu vim noster nostrud! Háš probo péřículis repřimiqúe no, 
éa intégre dělenit vivendum eúm? Ču sempér signiférumqúe per! (Czech)

Lorem ipsum dolor sit åmet, in nullæm everti salutåndi ius. Erant vølumus 
incorrupte id eåm, aliquip senserit consectetuer vim no, accusam sædipscing 
consequuntur his id. Usu velit æeternø oporteat no! Tollit eruditi nec cu! No ludus 
scriptå percipitur has, pri åt tollit åudire? Mei ei hinc salutandi, vidisse mediocrem 
eæm eu! Ut eåm graece electram! (Danish/Norwegian)

Lœrêm ipsum dolor sit amèt, meï dùis hônèstatis aççœmmœdarè an, in aeqùè 
acçùmsân consèctêtuèr eûm! Agàm option labitur mèï eû, eœs antïopam in-
tèllègàt no! Et aliï vïtae êôs? Pér quaestio volùptària neglegëntur an, ét méi 
anïmàl defïnitiônes, in sit amet nûllà sâpiéntèm. Néc eï mazim rîdèns suàvîtàte, 
dicam vitupèràtoribus ëa èâm, eam sint dicam vôcent ât. Ea pér dïco lôrèm clita, 
malïs novum ut sît. At çum pûtânt traçtatœs, eos àccusam lâborâmûs et. (French)

Lorem ipsum dolór sit amét, qúő dűis éssent nőstrűd ut. Et modo choro vim. Débet 
vólűptaria has nő, mazim aliquip sed ut? Vix porro explicari conclúsiőnemqúe né, 
te decőré apeírian per! Ex vix graecis íracúndía cöncludáturqüe. (Hungarian)

Lórem ipsum dólor siÞ amet, glóriæÞur raÞíonibus comprehensam no cum, sea 
dicat nöminati libéravísse te? Vix sónet deserúnt corrúmpit ex, sea in tale discere. 
Id voluptua læböræmus pér! In pro quodsi epicuri, vis et erant praesent. (Icelandic)

Lorem ipsum dolor sit amęt, nec id alii mółestie corrumpit, vel id prima sensibus, 
has cu ąlia ęxpętenda? Vis et alii detracto, graeci recuśąbo pericułis an hąs. Ąn 
iudico everti pro, eam inani nonumes officiis an. Adhuc pośtułańt ęos ex, vidit 
nęmorę laoreet quo no. Eam id fabellas suscipiańtur, porró ńihil necesśitatibus id 
ęum, ea qui faćer torquątos. (Polish)

¿Lorem ipsum dólor sit ámet, at fálli tollit mei, ceteró constitúto nó vix, has con-
stituto deseruisse ea? Ius an omnium debítis, et eám optión aperiri, óratio eligendi 
expetenda vel ex. Laúdem gubergren te ñám, éa séd dicó lucilius. ¿Ad augue 
dignissim his, exerci delénit percipitur meí ex? Méi eu nostrum accusamús. Pro 
érrem iudico et, ei veri saepe vix. (Spanish)
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Apêndice 2 - Tipo de Letra Archipelago

Archipelago Dada Regular
CONJUNTO COMPLETO DE CARACTERES

AÀÁÂÃBCÇDEÈÉÊFGHIÌÍÎĨJKLM
NŃÑOÒÓÔÕPQRST
UÙÚÛŨVWXYZ
�Á���B�ÇD�É���FGHI � � � � ��LMN��
OÓ���P�RSTU������X��
����Ã��ÇD�É���FG�IÍ�� ���L
MN��O���ÕP�RSTU���������
����ÃB�ÇD�����
�GHI� � � � ��LMN��O����
��RSTU���������
�������ÇD�����
FGHI Í � � � J�LMN��
OÓ��ÕPQRST
U����V���Z
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Apêndice 2 - Tipo de Letra Archipelago

Archipelago Dada Bold
CONJUNTO COMPLETO DE CARACTERES

AÀÁÂÃBCÇDEÈÉÊFGHIÌÍÎĨJKLM
NŃÑOÒÓÔÕPQRST
UÙÚÛŨVWXYZ
AÁ��ÃBCÇDEÉÊ��FGHIÍ � � � ��LMN��
OÓ���PQRSTU����V�X�Z
AÁ��ÃBCÇDEÉÊ��FGHI������L
MN��OÓ���PQRSTUÚ���VWXY�
A���ÃBCÇDEÉ���
FGHI � � � � �KLMN��O����
P�RSTU����V��Y�
AÁ��ÃBCÇDE����
FGHI � � � � ��LMN��
OÓ���PQRST
U����V��Y�
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Apêndice 2 - Tipo de Letra Archipelago

TESTE PARA TEXTO (LOREM IPSUM)

LÕR�M IPS�M DOLOR SIT �MET, ��M 
IN É��R�I �P�RIÃM OMITT�M, ÕP�RT�ÁT 
R�PUDIÃRÊ S�D �U. LÉGÍMUS D�BITIS  
D�S�RUNT M�I �X, US� ��NI�M ��LUPT�-
TIBUS �Ú, N� D�O TRÍT�N� ÃC�US�MUS. 
NO D��ÉNDI L�PT�T�M IUS, ÁLI�U�M 
H�B�MUS S�L�T�TÚS �ST �A! IN �UM 
D�LOR �IRTUT�? USU �N RID�NS GRA��I!

LOREM IPSUM DOLOR SIT �MET, MÓDO 
PÓSSE FABELLAS CU ÉST, NÉC NOSTER 
OCÚRRERET �N, EUM NÓ DIÇÁNT QUIDÃM? 
QÚ� QÚÁS ÍMPÊRDIÊT QUÁER�NDUM �T, 
HIS EU ALTERÀ AL�ENUM H�NESTÁTIS. 
V�S ALII L�GÉNDÓS NE, QUÃS PERS�US VIS 
EÚ! ID ILL�D UTIN�M ASSÊNT�ÓR PRÔ.  
QUI TÊ �UISM�D DELÍCATÁ, EI VEL DEBET 
IMPÉRD�ET.

LÕR�M IPSÚM
DOLOR SIT AM�T
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No capítulo da Classificação Tipográfica foi analisado com detalhe o sistema de 
classificação tipográfica Vox-ATypI, no presente anexo estão descritos os tipos de 
classificação propostos por Theodore Low de Vinne, Thibaudeau, British Stan-
dard Classification, Novarese, Bringhurst, Alexander Lawson e Catherine Dixon.

 Sistema de Theodore Low de Vinne
Um dos primeiros sistemas de classificação é proposto em 1900 por Theodore 
Low de Vinne (1828–1914), sendo dividido em 9 classes (Costa, 2013): 

The Roman Form of Type;
Modernized Old Style;
Modernized Face of Roman Letter;
Italics;
Fat Faces or Title Faces;
Black-Letter;
Gothic (condensed, Lining Gothic, Eccentric Gothic, Inclined Gothic);
Antique Types (Runic e Celtic e Italian, também conhecido por Egiptian);
Old Style and Doric Antiques (composto por  Latin Antique e Celtic e Runics).

Sistema de Thibaudeau 
O tipógrafo francês Francis Thibaudeau (1860-1925), contratado para conceber 
um sistema de classificação tipográfica enquanto elaborava volumosos catálogos 
tipográficos das fundições Renault & Marcou e Peignot & Cie. 

Apresentou-o pela primeira vez em 1921, e descreve-o nas suas duas gran-
des obras: La Lettre d’Imprimerie em 1921 e Manuel Français de Typographie 
moderne em 1924. 

Este sistema de classificação é baseado apenas na forma das serifas, sendo 
constituído por seis as classes: 

Elzevir (serifas triângulares);
Didot (serifas filiformes);
Egyptienne (serifas quadrangulares);
Antiques (sem serifa);
Écritures (para os tipos de letra cursivos/manuscritos);
Fantaisies (para os caracteres publicitários e novidades). 

Anexo 1 - Classificação Tipográfica

Imagem retirada de:
https://blog.keole.net/bien-choisir-typog-
raphie-visuel-impactant-design/
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Sistema do British Standard Classification  (BS 2961: 1967)
Este sistema possui 11 classes (tendo por base o sistema Vox-ATypI). 

A maior alteração foi a divisão da classe Lineal em subcategorias. Os tipos 
de letra não serifados segundo este sistema dividem-se em: grotescas, neo- gro-
tescas, geométricas e humanistas.

Sistema de Novarese 
O tipógrafo italiano Aldo Novarese propõe em 1964 um novo sistema de classi-
ficação (in ‘A short Introduction to Graphic Design History’). 

Tal como Thibaudeau, organizou o seu sistema baseado na forma das serifas. 
Este novo sistema é composto por dez categorias: 

Anexo 1 - Classificação Tipográfica

Retirado de Costa, 2013.

Imagem retirada de: 
https://furter.github.io/cul-
ture-graphique/typo-classifications.html
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Sistema de Bringhurst 
Robert Bringhurst mostrou o seu desagrado quanto ao sistema Vox-ATypI ao 
propor um novo sistema que não se define apenas pelos atributos formais das le-
tras, mas sobretudo através do contexto e períodos históricos  (Bringhurst, 2004).

Para o autor a tipografia tal como, a música, a pintura, a arquitectura, muda 
com o tempo, e este novo sistema de classificação usa os mesmos termos his-
tóricos aplicados a esses campos (Bringhurst, 2004). Em 1997, apresenta o seu 
sistema de classificação composto por 12 classes: 

Renascentistas (romanas e itálicas);
Maneiristas;
Barrocas;
Rococó;
Neoclássicas;
Românticas;
Realistas;
Modernistas geométricas;
Modernistas líricas;
Expressivas;
Pós-modernas elegíacas; 
Pós-modernistas geométricas. 

Este sistema também descreve os atributos formais dos tipos, mas sendo a di-
visão de categorias sobretudo efetuada a partir de contextos históricos torna-se 
demasiado assente em fatores que impossibilitam a classificação de tipos de letra 
contemporâneos e a de tipos de letra históricos que não preencham os requisitos 
exatos para cada categoria. A maior falha deste sistema surge, por exemplo, ao 
não conseguir explicar como classificar um tipo cuja forma se inspira num de-
senho de um tipo Maneirista, mas que seja desenhado no século XXI.

Sistema de Alexander Lawson | Sistema de John Kane
Este sistema foi proposto por Lawson em 1958, sendo constituído por oito ca-
tegorias: 

Blackletter;
Oldstyle (Venetian, Aldine-French, Dutch-English);
Transitional (Direct line, Legibility, Contemporary);
Modern;
Square Serif;
Sans Serif;
Script-Cursive;
Display-Decorative.

John Kane apresentou um sistema baseado nesta classificação, mas onde 
apenas engloba as principais formas de tipos de letra para texto, omitindo tipos 
decorativos e indiferenciando os tipos sem serifa (Kane, 2011).

Na próxima página é apresentado o sistema de Kane.
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Retirado de Kane, 2011.
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Sistema de Catherine Dixon 
Esta autora critíca tanto o sistema Vox-ATypl como o British Standard, por favo-
recerem os tipos de letra romanos em detrimento dos tipos de display, derivados 
da cultura do design do início do século XX. Dixon observa que nesses sistemas 
de classificação os tipos Humanistas são distinguidos das Garaldes, mesmo as 
diferenças sendo mínimas. Mas os tipos slab serif, com diferenças entre as slab 
serif mistiforme e slab serif rectiforme não sofrem qualquer diferenciação. Ao 
manterem-se inalterados, estes sistemas tornam-se antiquados à vista de muitos 
tipos de letra contemporâneos.

No seu sistema, Dixon aborda uma descrição dos tipos em detrimento da 
categorização, refletindo as subtilezas da prática tipográfica. A framework do 
sistema depende de 3 variáveis descritivas: origens, atributos formais e padrões 
(Baines & Haslam, 2005).

As origens são as influências genéricas que nos informam acerca do desenho 
do tipo, a classificação parte da análise das categorias já existentes, que podem 
ser: decorativas, manuscritas, romanas, século XIX vernacular e suplementar. 

Os atributos formais são a unidade básica da descrição no que se refere ao 
desenho e construção do tipo de letra. Sendo apresentados oito: construção, 
forma, modelação, terminais, proporção, peso, caracteres-chave e decoração. 

Quando a origem (ou origens) e um grupo de atributos formais se rela-
cionam de forma fixa, é gerado um padrão. Podemos visualizar no diagrama 
abaixo padrões como Bastarda, Textura, Humanist, Rotunda entre outros. Cada 
um destes padrões engloba tipos de letra que apresentam características formais 
semelhantes e origens comuns. 

O diagrama, presente na página seguinte, permite uma melhor compreen-
são deste sistema, ao verificar a correspondência entre as origens, os padrões  
e a linha do tempo.
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Para uma análise mais profunda sobre a classificação tipográfica recomenda-se 
a dissertação Organizador de Tipos de Letra de Cátia Costa, apresentada na 
Universidade de Coimbra em 2013. (Link Repositório científico da UC: https://
estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/35656)

Retirado de Baines & Haslam, 2005.
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