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Resumo
Palavras-chave: Editora independente, Publicação Independente, 
Produção Editorial, Edições Fauve

Neste documento, consta o relatório que apresenta e descreve o processo de 
planeamento e desenvolvimento de uma editora independente, com o nome 
de Edições Fauve. Pretende-se com este projecto, programar uma editora 
independente, pensando e desenvolvendo uma estrutura assente inicialmente nas 
suas motivações, áreas de interesse e princípios.

Para tal, foi necessário um estudo que pretendeu aprofundar e esclarecer o 
contexto das publicações independentes e perceber o seu potencial como um 
meio prolífero para o trabalho artístico, onde editar e publicar pode ser parte de 
uma prática artística. A partir da investigação realizada, foi também recolhido um 
conhecimento prático, aprendido com o fazer, que serviu de base para o trabalho 
desenvolvido.

Para a realização deste projecto, começou-se por, numa primeira parte, definir 
os tópicos de interesse a tratar para a sua estruturação, e desenvolver a posição 
e decisões da editora perante os vários assuntos. De seguida, com base nas 
características programadas, desenvolveu-se a identidade gráfica da editora, e três 
publicações futuras, que vão de encontro ao que a Edições Fauve pretendem editar 
no futuro.
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Abstract

This document contains the report that presents and describes the planning and 
development process of an independent publisher, named Edições Fauve. The aim 
of this project is to program an independent publisher, thinking and developing a 
structure based initially on their motivations, areas of interest and principles.

For this, a study was needed that aimed to deepen and clarify the context of 
independent publications and realize their potential as a prolific medium for artistic 
work, where editing and publishing can be part of an artistic practice. From the 
research done, practical knowledge was also collected, learned by doing, which 
served as the basis for the developed project.

In order to accomplish this project, was initially defined the topics of interest 
to process for its structuring, and developed the position and decisions of the 
publisher. Then, based on the programmed characteristics, the graphic identity of 
the publisher was developed, and three future publications, which embody what 
Edições Fauve intends to publish in the future.

Keywords: Independent Publisher, Independent Publishing, 
Editorial Production, Edições Fauve
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Introdução

O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito do Mestrado em Design Gráfico e 
Projectos Editoriais da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, e tem 
como propósito planear e desenvolver uma editora independente sob o nome de 
Edições Fauve.

Devido à sua natureza, as publicações independentes inserem-se num meio 
onde o conhecimento é fragmentado e assume por vezes uma vertente mais 
empírica, dificultando o acesso a uma compreensão mais focada e clara do 
que são e de como funcionam. Assim, creio que seja relevante um estudo onde 
procuro esclarecer o que podem ser, o contexto em que se inserem e as estruturas 
e formatos que podem assumir, com o objectivo de encontrar um conjunto de 
características, que possam contribuir para o mapeamento de um território que, 
embora fluído tem a sua história, intervenientes e mercado que o legitimam. Poderá 
também servir para aqueles que, como eu, queiram começar a movimentar-se neste 
meio fascinante, mas confuso e impreciso.

A publicação independente vive de uma posição de marginalidade (Gonçalves, 
2010, p. 149). Por outras palavras, vive paralela às estruturas editoriais 
maiores e mais densas que contêm um valor de mercado e responsabilidade 
proporcionalmente maiores. Essa característica dá-lhe acesso a uma liberdade, 
ou independência, e disponibiliza um espaço para a reflexão e a construção de 
caminhos mais experimentais. Essas estruturas editoriais são também pequenas e 
podem assumir várias configurações formais, como um autor ou uma editora. Essa 
escala reduz a sua produção, mas ao mesmo tempo dá a possibilidade de existir 
um maior foco ou atenção ao que é editado, permitindo a produção de diferentes 
projectos.

Ao abordar as publicações independentes, e esclarecida a sua característica 
mais transversal, é importante clarificar que devido à sua natureza plural, o termo 
refere-se às várias produções independentes, tais como a auto-edição, a edição de 
autor, os livros de artista, etc. Isto deve-se ao interesse perante o acto de publicar e 
a possibilidade de poder conter uma índole artística, ou seja, publicar e o processo 
que advém, como uma prática artística autónoma (Gilbert, 2016, p. 7).

Assim, pretende-se com este trabalho compreender melhor o que são as 
publicações independentes e as nuances associadas à sua prática, assim como, o 
seu potencial como catalisador para um processo artístico. Motivada pelo interesse 
em editar e publicar, ao aferir o contexto das publicações independentes, ficará 
igualmente mais claro como gerir e idealizar a editora que se pretende esboçar. A 
intenção é também projectar algo que, no contexto português até à data, não tem 
muita expressão, a edição em vários suportes/formatos como livros, compact-discs, 
prints e outros objectos, aglutinados pelas motivações e áreas de interesse da editora.
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Ao elaborar um projecto editorial como este, torna-se disponível a aplicação de uma 
componente prática em algo mais concreto. Através da investigação elaborada, 
propõe-se perceber e definir o que podem ser as publicações independentes, assim 
como entender o seu contexto e os seus mecanismos de concepção e produção. 
Através do projecto realizado, serão utilizados os conhecimentos reunidos com a 
finalidade de desenvolver uma editora independente, que reúne as suas motivações 
e objectivos.

Para concepção e desenvolvimento deste relatório, é feita numa primeira etapa, 
uma investigação sobre o que são as publicações independentes e a vontade 
associada de editar e publicar. Devido à natureza do tema, foi necessário analisar 
casos de estudo, neste caso quatro editoras independentes, para melhor aferir 
os vários contextos e estruturas em que podem decorrer e como funcionam. São 
respectivamente a ATLAS Projectos, a Shelter Press, o Gabinete Paratextual e a 
Edições AMATEUR.

Numa segunda etapa, está relatado o processo de programar uma editora 
independente. Para tal, desenvolveu-se um mapa conceptual onde a partir das 
motivações por detrás da Edições Fauve, se determinam as suas áreas de interesse 
e os seus princípios. Depois de pensado a essência da editora, são planeados os 
tópicos relativos aos autores e colecções e público-alvo; os formatos, objectos e 
tiragens; a periodicidade e a distribuição; e o financiamento e a sustentabilidade. 
Em conjunto, foram produzidas três publicações futuras, que reúnem os interesses 
da Edições Fauve.

A organização deste relatório é disposta em quatro capítulos. No primeiro, 
é abordado o enquadramento, dedicado à contextualização da publicação 
independente, onde são expostos o que podem ser e os contextos onde surgem, 
assim como explorar a ideia de editar e publicar como prática artística.

No segundo capítulo, são abordados os casos de estudo escolhidos, com uma 
análise mais focada e de índole mais prática, sobre as editoras independentes. Tem 
a finalidade de perceber os vários contextos, enquadramentos e estruturas em que 
surgem e como operam, para reunir mais informação, possível de ser aplicada no 
projecto. 

No terceiro capítulo, é exposto o processo associado ao desenvolvimento do 
projecto. Estruturalmente, divide-se em três partes, a primeira que se dedica ao 
planeamento dos vários tópicos escolhidos para abordar sobre a editora; a segunda 
que se dedica à identidade gráfica da futura Edições Fauve; e por último, a terceira 
parte que se dedica às publicações planeadas para o primeiro ano de existência da 
editora. 

Por último, dedica-se o quarto capítulo à conclusão, onde constam as reflexões e 
observações feitas ao trabalho desenvolvido, assim como considerações futuras 
pertinentes para o trabalho realizado.
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Tem como objectivo o presente trabalho, projectar uma editora independente. 
Para isso, foi necessário um estudo sobre o que o tema inclui, as publicações 
independentes e o que implicam. Note-se que, na presente investigação, foi dada 
a prioridade ao termo publicações independentes, a fim de referir ao conjunto de 
sistemas e modos de fazer que publicar alberga, e proceder à reflexão sobre as 
várias características que podem ter. Encontramos essa clareza durante a pesquisa, 
dado que o termo mais utilizado é esse, muito pela sua proximidade do termo em 
inglês, independent publishing. No entanto, a palavra publisher em inglês, tem como 
tradução editora em português. Assim torna-se confuso utilizar os dois termos de 
forma permutável, pois leva à confusão de dois verbos que podem conter a mesma 
acção em português, mas não o mesmo significado.
 

“Em português, ‘edição’ agrega dois sentidos que em outras línguas (a 
inglesa, por exemplo) se distinguem: a produção de cópias de uma dada 
obra (publish) e a preparação de uma obra para publicação (edit). Distin-
gue-se assim entre a editora, instituição que condensa em si a produção de 
obras, e o editor, que trata de concretizar uma dessas obras, articulando os 
seus conteúdos, a revisão e, por vezes, a produção física“ (Moura, 2019,
p. 5).

Utilizar o termo publicação independente para referir as várias práticas que essa 
independência oferece, é mais claro, pois não inclui o verbo editar, associado 
ao trabalho de um editor e de uma editora de selecção, revisão ou organização. 
A palavra publicação está mais inequivocamente relacionada com as obras ou 
objectos publicados, que como será esclarecido na seguinte pesquisa, podem ser 
ou não editados por uma editora.

Dentro da mesma lógica, ao serem referidas publicações, não serão apenas 
implícitos livros, mas também várias formas de publicar como livros, discos de vinil, 
compact-discs, zines, etc. Contudo, devido ao contexto da pesquisa num mestrado 
em design editorial será mais focada no artefacto do livro.

1. Enquadramento
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1.1. O contexto da publicação independente

1   Blog sobre design e crítica 
do design escrito e gerido 
por Mário Moura, professor 
na Faculdade de Belas Artes 
da Universidade do Porto, até 
2013. Disponível em http://
reactor-reactor.blogspot.com/
[Consultado em 3.03.2021].

2   A associação Chili Com 
Carne é uma organização 
de jovens artistas sem fins 
lucrativos, com o objectivo 
de promover uma expressão 
artística. Site disponível em 
https://www.chilicomcarne.
com/index.php/ccc
[Consultado em 2.03.2021].

O adjectivo independente, expressa a ausência de um vínculo, liberdade ou a 
autonomia de outrem. No dicionário consultado, a última entrada esclarece “que 
não tem um vínculo a uma grande editora [...] e tem geralmente características 
menos comerciais” (Priberam, s/d, s/p), dando como exemplo, editora independente. 
Perante o contexto em que é utilizado, o adjectivo pode conferir uma soberania à 
margem de grupos económicos, um cunho político (sem filiação a um partido), ou 
como trabalhador por conta própria. De certa forma, a publicação independente, 
pode conter tudo isso.

Em Samples para uma Publicação Paralela, contido no blog Reactor¹, Sofia 
Gonçalves refere-se à publicação independente como,

“[...] estruturas que se colocam à margem das estruturas convencionais, de 
larga escala, das grandes corporações e das estruturas complexas [...] são 
normalmente estruturas locais, de pequena escala, com tendência para 
assumir discursos e ideologias mais experimentais” (Gonçalves, 2010, s/p).

Gonçalves (2010) esclarece a postura da publicação independente como paralela. 
A sua independência advém precisamente deste posicionamento à margem das 
publicações do mercado dominante, que lhe dá o espaço para concretizar o que 
num mercado abrangente ou capitalista, não seria possível. Marcos Farrajota 
(2012), da Chili Com Carne², escreve sobre a edição independente como o termo 
utilizado regularmente para definir edições de livros ou discos que não seguem 
os parâmetros convencionais das grandes editoras, quer no seu conteúdo como 
na sua forma. Mesmo que por vezes existam publicações mais experimentais nas 
editoras dominantes, as estruturas mais pequenas e independentes, possuem 
características que possibilitam uma maior experimentação, como o número 
pequeno de colaboradores ou uma quantidade concisa de livros editados por 
ano, algo que limita o número de projectos em paralelo, e oferece um foco maior 
nos que estão a ser produzidos. A distribuição, é também feita através de canais 
especializados, como distribuidores e lojas que se focam nos mercados menos 
abrangentes, considerados de nicho, que podem ocupar. Essa atenção redobrada 
ao detalhe, que vai de encontro a cada projecto, e uma liberdade de experimentar 
opções que são mais difíceis em mercados abrangentes, são factores que depois 
se traduzem na forma como é trabalhado o formato, os materiais utilizados, os 
acabamentos, ou o tratamento do próprio conteúdo.

Roger Willems, designer e um dos fundadores da editora independente Roma 
Publications³, expressa numa entrevista conduzida por Dan Rule, e publicada na 
plataforma online The Heavy Collective⁴, a sua posição perante a dimensão da 
editora como um luxo. Explica que, assim que se começa a expandir a dimensão da 
editora, começam a surgir mais encargos, são precisas mais pessoas, mais fundos, 

3   Editora independente 
holandesa, fundada por Roger 
Willems, Mark Manders e Marc 
Nagtzaam, em 1998.

4   Entrevista realizada 
a partir da colaboração 
Perimeter x Heavy, entre a loja 
e editora Perimeter Books, e 
a plaforma online The Heavy 
Collective, disponível em: 
http://theheavycollective.
com/2017/10/06/perimeter-
x-heavy-dan-rule-roger-
willems-roma-publications-in-
conversation/
[Consultado em 28.02.2021].
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5   “My rule is that if I feel like 
the situation is going wrong, 
then I do less. That’s my 
philosophy: if it’s a struggle, 
you don’t solve it by producing 
more, but rather by producing 
less” (Willems, 2017, s/p).

6   Printed Matter´s Art Book 
Fairs são feiras organizadas 
anualmente pela Printed 
Matter, uma organização sem 
fins lucrativos dedicada a 
livros de artista. No presente 
ano de 2021, devido à 
pandemia provocada pelo 
novo coronavírus, realizou-se a 
primeira virtual, entre os dias 
25 e 28 de Fevereiro de 2021, 
onde se reuniram um conjunto 
de editoras independentes 
e foram também realizadas 
conferências e conversas 
pela plataforma Zoom. Site 
disponível em https://pmvabf.
org/ [Consultado em 1.03.2021].

7   Editora independente norte 
americana. Site disponível em 
http://atelier-editions.com/
[Consultado em 1.03.2021].

8   Cabinet é uma revista 
independente dedicada a arte 
e cultura. É possível visitar 
o seu site e statement em 
https://www.cabinetmagazine.
org/information/about.php 
[Consultado em 1.03.2021].

9    POD, acrónimo para print on 
demand. Através deste método, 
é produzido o livro apenas por 
cada venda feita.

10    Mimeógrafo é uma 
pequena máquina de 
impressão, popular entre 
as décadas de 1960 e 1970. 
Possibilita a cópia através de 
uma matriz inserida numa parte 
tubular, que ao rodar, imprime 
em papel o que está na matriz.

mais dinheiro, e para manter tudo isso, entra-se num ciclo de produzir cada vez mais 
livros. O luxo, para Willems (2017), é lidar com cada projecto a seu tempo e encará-
lo sem a pressão de o ter de apressar, deixar que exista a possibilidade de diminuir 
a produção quando é necessária a reflexão e ponderação sem ter o impacto de 
afectar toda uma estrutura de pessoas e dinheiro⁵.

A exploração de nichos de mercado, a possibilidade de arriscar e experimentar, 
a comunicação ágil e estimulante entre os vários colaboradores que contribuem 
para a publicação, tudo isso é possível e feito nestas estruturas editoriais 
independentes. No contexto da Printed Matter´s Virtual Art Book Fair⁶ de 2021, a 
editora independente Atelier Éditions⁷, participou através da discussão sobre o seu 
livro mais recente até à data, Talk Soon. Nele, está contido um projecto de troca 
de imagens entre os artistas Erik Kessels e Thomas Sauvin que, com o contributo 
de Kingston Trinder, integrante da Atelier Éditions, se tornou um livro. Durante a 
conversa é possível entender o grau de colaboração e contributo de cada parte e 
como tudo isso foi acolhido no objecto publicado, neste caso um livro. Projectos 
como este não funcionariam da mesma forma se a estrutura editorial fosse maior, 
muito pela logística associada. Para abordar o tema em questão, é inclusive por 
vezes utilizado o termo small press, “por definição, enquadram-se [...] as estruturas 
editoriais que publiquem um número reduzido de títulos por ano ou cujas vendas 
anuais sejam igualmente reduzidas; ou as editoras independentes, i.e., que não 
pertencem a instituições ou grandes corporações editoriais” (Gonçalves, 2014, p. 
244).

No entanto, é importante esclarecer que estas publicações podem materializar-se 
nas editoras independentes, mas podem também assumir a forma em estruturas 
com características variadas, desde uma pessoa, a um casal ou um colectivo 
artístico (Farrajota, 2012). Por exemplo, a revista Cabinet⁸ está incorporada na 
Immaterial Incorporated, uma organização sem fins lucrativos de arte e cultura, 
assim como em Portugal, a Chili Com Carne funciona como uma associação jovem 
de dinamização cultural e de apoio à prática artística. Incluiu também um conjunto 
de práticas adjacentes à publicação, como a edição de autor, os livros de artista, 
através do método POD⁹ ou fanzines e zines. Nestes modelos a publicação não é 
feita necessariamente através de uma editora, mas pode surgir através do autor da 
publicação e do seu processo, são “realizadas pela possibilidade e pelo prazer de 
publicar, muitas vezes sem haver um retorno financeiro extra o custo de produção” 
(Romana, 2018, p. 25).

A marginalidade que Gonçalves (2010) menciona, reflecte-se também em aspectos 
de carácter interventivos, activistas e políticos. As publicações independentes, 
possibilitam um meio para a disseminação de ideias e de movimentos. Nas décadas 
de 1960 e 1970, é possível perceber o carácter interventivo através do uso de 
publicações como forma de expressão. Métodos de impressão manuais como o 
mimeógrafo¹⁰ produziam cópias que materializavam a contracultura. Existiam 
como alternativa, como oposição ao aceite e estabelecido, muitas vezes com 
ideologias políticas ou activistas associadas como o neo-marxismo, o anarquismo 
ou o feminismo (Bandel, Gilbert, & Prill, 2017, p. 9). Outro exemplo de publicações 
com um carácter político muito vincado são as samizdat, publicações clandestinas 
que floresceram durante os anos de existência da União Soviética, que faziam 
movimentar livros censurados ou que tinham uma probabilidade reduzida de 
virem a ser impressos naquele contexto, e que através da cópia eram passados 
entre grupos de pessoas clandestinamente (Parisi, 2016). Este vínculo político 
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11    NO-ISBN é um projecto de 
Bernhard Cella, que recolhe e 
arquiva publicações impressas 
que circulam sem código 
ISBN. Inicialmente, criou uma 
open call para a submissão de 
publicações, o que gerou uma 
grande adesão ao projecto. Em 
2017, Bernhard Cella editou um 
livro intitulado de NO-ISBN – On 
Self-publishing, onde reúne 
textos sobre o projecto, e sobre 
a prática de editar e publicar. 
Ao abrir, o livro conta com o 
arquivo das 1800 publicações 
reunidas.

12    DIY, acrónimo inglês para 
do-it-yourself, ou faça você 
mesmo.

é transversal e nunca deixou de se manifestar em publicações, mantendo-se 
presente também na actualidade.

Bernhard Cella (2016, p. 199) refere aquando do projecto NO-ISBN¹¹ deparou-se 
com publicações que por razões políticas não tinham deliberadamente um ISBN, 
código internacional atribuído a livros com a finalidade de os catalogar e arquivar. 
Dessa forma, a sua existência é apenas aferida quando é possível consultá-las. 
A invisibilidade destas publicações, por vezes anónimas, oferece um veículo de 
transmissão de informação sem ser regulado. Por razões políticas ou outras, é 
importante referir essa característica ainda mais limítrofe dentro da publicação 
independente. 

A sua posição à margem das estruturas mainstream ou convencionais, possibilita 
a inclusão de vários contextos e índoles. Pequenas publicações vendidas em 
feiras, lojas ou até pelos próprios autores, fazem existir dois tipos de publicações 
independentes, as marginais e as mais marginais, “tirando o caso das editoras que 
publicam livros com Depósito Legal e ISBN, existe todo um grande movimento de 
publicações marginais que quase não existe em lojas nem em acervos públicos 
(arquivos, bibliotecas)” (Farrajota, 2012, s/p).

Por exemplo, a publicação de um pequeno zine editada e distribuída por um artista, 
será um processo bastante diferente da publicação de um livro no contexto de 
uma editora, mesmo que pequena. Uma brochura, poderá ser impressa pelo autor 
através de técnicas mais manuais com pequenas variações entre as várias cópias, 
já a editora que faça uma edição com uma pequena tiragem de 300 exemplares 
pode recorrer à impressão offset. Esta variedade de contextos produz inúmeras 
possibilidades para as publicações. Desta forma, o conceito DIY¹², a vontade de 
assumir o controlo sobre os meios de produção e de publicação, mantém-se muito 
presente nas publicações independentes, nomeadamente no universo dos zines.

É igualmente importante mencionar as questões associadas à distribuição, 
pois é através dela que são difundidas até ao seu público. A distribuição tem a 
mesma relevância que editar ou produzir, particularmente quando são abordadas 
publicações com um público muito específico em mente (Weider, 2004, p. 156). No 
entanto, a distribuição das publicações independentes é muitas vezes limitada e 
com falhas (Farrajota, 2012), devido aos obstáculos à publicitação ou ao número 
pequeno de lugares que as acolhem e vendem. 

Contudo, é feita com as próprias publicações em mente e promovida uma maior 
atenção e cuidado. De forma geral, é realizada em espaços que se dedicam a elas, 
e que permitem um nível de cuidado que reflecte o seu processo de concepção. 
Assim, os próprios autores e editoras beneficiam em parte, que se mantenham em 
lojas ou lugares dedicados à publicação independente. Por exemplo, as livrarias 
independentes são um dos sítios onde historicamente se encontram. Nelas, são os 
próprios funcionários que escolhem o lugar onde a obra fica exposta na loja e a sua 
disposição, ao contrário da prática comum em retalhistas grandes, de proporcionar 
e organizar zonas de destaque por um montante numerário (Lupton, 2006). O papel 
destes espaços é importante pelo o que criam, um lugar físico que se dedica às 
publicações, que possibilita um ponto de encontro de uma comunidade interessada 
que pode consultar, tocar, ouvir ou ler, assim como pedir recomendações e 
descobrir obras e autores novos (Weider, 2004). Ainda que, actualmente grande 
parte das editoras independentes possuam uma loja online, o aspecto de partilha 



15

13    Localizada no Porto, a 
Matéria Prima é uma loja que 
se dedica essencialmente 
a música, mas tem vindo a 
dedicar-se cada vez mais 
às várias publicações 
independentes. Site disponível 
em https://www.materiaprima.
pt/ [Consultado em 3.03.2021].

14    A Feira Gráfica de 2020, 
realizada entre 3 e 11 de 
Outubro em 2020, contou 
com conferências realizadas 
através de livestreams devido 
à pandemia provocada 
pelo vírus SARS-CoV-2. 
Site disponível em https://
www.feiragraficalisboa.pt/
[Consultado em 3.03.2021].

e consulta faz com que a presença de lojas físicas continue a ser relevante. Lojas 
como a Matéria Prima¹³ no Porto, dedicam-se à venda de obras independentes, o 
que permite a sua disseminação, mas também remete o seu contributo de volta 
para a comunidade ao colaborar projectos, exposições ou eventos onde são 
tratadas.

Juntamente com as lojas, um dos espaços indispensáveis para as publicações 
independentes são as feiras. Apesar de efémeras, com a duração de alguns dias, 
as feiras “servem como ponto de encontro social de editores, autores, público e 
artistas de outras áreas, novos ou veteranos e que permite estabelecer contactos 
concretos, fora das amizades virtuais, para criar pontes e projectos futuros” 
(Farrajota, 2019, p. 83). As feiras, quer as que tomam proporções maiores e 
contam com participantes de vários países, como a Printed Matter Book Fair já 
mencionada, quer as locais, como por exemplo no Porto a Feira da Alegria ou em 
Lisboa a Feira Raia ou Feira Gráfica¹⁴, oferecem a possibilidade de cooperação, 
algo muito importante numa área feita através da vontade e do entusiasmo dos 
indivíduos envolvidos. Gonçalves (2010) refere como a independência exige a 
interdependência, a construção de uma rede de colaboração e de uma comunidade. 
Nos dias em que estas decorrem, pelo estreitar da distância física, existe a 
possibilidade de diálogo, tanto com o próprio público, como com outros autores e 
editoras.

Por fim, a sua distribuição é também realizada pela internet. Se as lojas e as feiras 
proporcionam um contacto presencial, a internet possibilita abranger um público 
mais vasto, através de plataformas online como sites ou as redes sociais. Torna 
também capaz, a distribuição feita pelo próprio autor, em plataformas por ele 
geridas. Esta rede possibilita a troca e partilha entre uma comunidade, constituída 
pelo público, colaboradores, autores e editoras, com um alcance que pode não 
ser restritamente local. Do mesmo modo, na internet é possível consultar online 
e-books e webzines, que tanto tentam emular características das publicações 
físicas, assim como explorar as novas possibilidades que estes formatos virtuais 
proporcionam. A internet e as plataformas que com ela vão surgindo, têm sido 
utilizadas como uma ferramenta para a distribuição das publicações, mas também 
como meio para a própria produção de obras e de editoras.

Em suma, o contexto onde surgem as publicações independentes varia, pois 
alberga inúmeros contextos diferentes. É através delas, que se produzem 
publicações tão variadas, desde photobooks, revistas, cassetes, até livros de artista 
que questionam o que pode ser um livro. Contudo, o que está muito presente nas 
editoras e publicações independentes é a partilha de uma expressão, uma posição. 
A vontade de editar e publicar é o que mobiliza este meio, e por vezes, consoante 
a posição do autor ou da editora, pode ser inclusivamente entendida como uma 
prática artística por si. Para a editora que se pretende delinear, esta posição é 
importante de perceber e pesquisar, pois é algo crucial para o que se tenciona 
desenvolver, ocupando de seguida a pesquisa e o estudo neste relatório. 
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1.2. Editar e publicar (como prática artística)

Como já foi referido no início deste capítulo, existem vários termos que são 
utilizados quando o assunto são as publicações, quer sejam independentes ou não. 
Em português, as palavras edição e publicação são utilizadas de forma permutável, 
quando se referem aos objectos/obras publicadas, como por exemplo um livro. No 
entanto, quando são utilizadas como verbos editar e publicar, contêm em si acções 
diferentes. Editar, refere-se a um trabalho de organização e escolha, enquanto que 
publicar, remete ao acto de tornar público (Carvalho, 2019). No contexto de uma 
editora, o objectivo do actual projecto, o verbo editar revela-se fundamental pelo 
trabalho que implica, a organização e preparação das publicações é um dos seus 
trabalhos primordiais. Publicar, ou a vontade de tornar público, costuma ser a força 
motora de todas as publicações independentes (Carvalho, 2019). Ellen Lupton e 
Kelley McIntyre, exprimem em Indie Publishing - How to Design and Publish Your Own 
Book (2008), “publicar é arriscar e proclamar que existe conteúdo que vale a pena 
partilhar”¹⁵ (p. 11). É uma forma dos autores transmitirem ideias, participar numa 
discussão ou propor experiências.

Note-se como exemplo, no livro The Natural Enemies of Books (2020), Jess 
Baines expõe como a reivindicação da impressão de publicações feministas, 
foi um processo importante para o Women’s Liberation Movement em Inglaterra, 
no decorrer do final da década de 1960 até à década de 1980. A impressão das 
publicações era a “principal tecnologia de comunicação pela qual se disseminava 
tal verbosidade, bem como as suas concomitantes imagens”¹⁶ (Baines, 2020, p. 
81). Publicar revistas, panfletos, posters, boletins informativos e livros foi para o 
Women’s Liberation Movement um dos meios de disseminar as ideias feministas e 
fazê-las chegar a um público. No capítulo Public/publish do livro Put about: a critical 
anthology on independent publishing (2004), John Miller em discussão com Maria 
Fusco, refere “por um lado, o público antecede qualquer publicação; por outro, 
quem publica cria um público - uma audiência específica - através do seu próprio 
trabalho”¹⁷ (Miller & Fusco, 2004, p. 149).

Consequentemente na mesma discussão, Miller menciona o trabalho do artista 
Ed Ruscha. Em 1963, Ruscha publica um livro intitulado de Twenty Six Gasoline 
Stations povoado de 26 fotografias de postos de gasolina apenas acompanhadas 
pela sua localização. Para o artista, a verdadeira motivação nem se encontrava no 
livro como objecto, mas sim no seu formato apto para a produção em massa e na 
sua função como meio de comunicação (Klima, 1998, p. 43). Durante as décadas de 
1960 a 1970, a arte viu muitas das suas fronteiras e tradições permanentemente 
diluídas. O livro foi acolhido como “um meio de expressão primordial para recuperar 
a liberdade de publicar de forma célere, independente e distante da legitimação da 
instituição artística” (Marques, 2019, p. 4). Os livros de artista foram mais um dos 
meios utilizados para fazer chegar a produção artística a um público.

15    Tradução livre. “To publish 
is to put yourself out there and 
proclaim that you have content 
worth sharing” (Lupton & 
McIntyre, 2008, p. 11).

16    Tradução livre. “the 
primary communication 
technology by which to 
disseminate this verbosity, 
as well as its concomitant 
imagery” (Baines, 2020, p. 81).

17    Tradução livre. “On one 
hand, the public precedes any 
publication; on the other, a 
publisher creates a public – a 
specific audience – through 
his or her own work” (Miller & 
Fusco, 2004, p. 149).
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Assim, as publicações assumem uma vertente onde se podem declarar com obra 
de arte, um objecto que contém em si uma intervenção artística. Contudo, Annette 
Gilbert menciona no livro que editou, Publishing as Artistic Practice (2016), como 
é necessário encarar o próprio processo de publicar como uma prática artística, 
retirando a ênfase posta na publicação/objecto.

“É de primordial importância estabelecer desde o início que o foco das 
preocupações artísticas e estéticas se afastou decididamente do debate 
em torno dos livros, que deixou a sua marca nas últimas duas décadas. 
Como consequência, a discussão sobre o livro de artista progrediu para um 
novo domínio. As implicações dessa mudança de ênfase -  do meio, ou seja, 
artefacto, para a prática; e de livro para publicar”¹⁸ (Gilbert, 2016, p. 7).

Ao expandir o foco de objecto para a prática, é possível incluir muitos mais 
projectos e ideias e com isso, enriquecer a discussão sobre as publicações que 
são produzidas. Perceber essas nuances, permite assumir uma profundidade mais 
frutífera perante a vontade de publicar, assim como perceber uma especificidade 
muito presente nas publicações independentes, uma vertente muito experimental e 
artística. Assim, é importante identificar o que a prática significa. 

Segundo o dicionário online Priberam¹⁹, entende-se como uma rotina ou um 
conjunto de guias ou princípios para proceder a uma acção. Segundo Gilbert (2016, 
p. 11) publicar como prática artística, intersecta por definição as duas práticas, a 
artística e a de publicar. Mas se existe uma sobreposição entre ambos, segundo a 
autora, o que intersecta as duas áreas pode ser muito expansivo, desde a literatura 
ao design gráfico. O que propõe, não é um afunilamento na compreensão, com 
a delimitação de uma área de interesse e, muito menos apenas ter em conta a 
posição do autor como um artista (por vocação ou profissão), mas um conjunto 
de expressões artísticas que envolvem fazer e publicar publicações. Do mesmo 
modo, propõem também pensá-la como algo diferente, uma prática alternativa ou 
autónoma às práticas que intersecta, a de publicar e a artística, tornando-se algo 
novo (Gilbert, 2016, p. 13).

Gilbert procura desenvolver as ideias que refere, através do seu papel como editora 
do livro. Para aprofundar o assunto, recorre à selecção de textos sobre práticas 
artísticas que utilizam a publicação, e organiza os capítulos com vários autores 
que exploram essas ideias através de projectos e ensaios. Entre eles, Portrait of 
the Artist as a Publisher: Publishing as an Alternative Artistic Practice²⁰, da autoria 
de Antoine Lefebvre, onde revela como entendeu a edição e publicação como uma 
prática artística alternativa. 

O seu projecto, La Bibliotèque Fantastique²¹, julgamos ser um bom exemplo do que 
corresponde esta noção de prática artística, trata-se de uma estrutura editorial 
online, dedicada a livros de artistas, onde as publicações estão disponíveis para 
download gratuito. Surge no contexto do seu doutoramento, onde o autor pretendeu 
explorar a sua prática artística através de editar e publicar obras e, ao mesmo 
tempo, evidenciar como esta prática possui aspectos que a tornam diferente de 
outras práticas artísticas. O “LBF²² é um empreendimento artístico, uma obra de 
arte comercial e um laboratório para as minhas pesquisas, que me permitiu criar 
obras novas a partir de mais de trinta artistas diferentes”²³ (Lefebvre, 2016, p. 53). 
O lado empresarial do desenvolvimento da plataforma e do seu enquadramento, 
o aspecto DIY de disponibilizar PDFs gratuitos para a impressão caseira do seu 

18    Tradução Livre. “It is 
of primary importance to 
establish from the beginning 
that the focal point of artistic, 
aesthetic concerns has 
decidedly moved away from the 
debate surrounding books that 
has left its mark on the last two 
decades. As a consequence, 
the discussion concerning 
the artist´s book has then 
progressed to a new domain 
as well. The implications of 
this shift of emphasis – from 
medium, i.e. artifact, to 
practice; and from book to 
publishing” (Gilbert, 2016, p. 7).

19    prática, in Dicionário 
Priberam da Língua Portuguesa 
(s/a), disponível em https://
dicionario.priberam.org/
pr%C3%A1tica [consultado em 
28.04.2021].

20    Para além do nome do 
texto que consta em Publishing 
as Artistic Pratice, e também 
o título do seu doutoramento, 
realizado em 2014, onde 
explora, pesquisa e questiona 
o que Antoine Lefebvre procura 
reflectir como a prática 
artística específica de um 
artista que edita e publica 
publicações.

21    Site disponível em 
http://www.
labibliothequefantastique.net/ 
[consultado em 28.04.2021].

22    La Bibliotèque Fantastique.

23    Tradução Livre. “LBF is an 
artistic venture, a commercial 
artwork, and a laboratory for 
my research that allowed me 
to create new artworks by 
over thirty different artists” 
(Lefebvre, 2016, p. 53).
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público, ou o papel de editor que edita outros autores e com isso cria discursos 
entre eles, revela como a LBF é para Lefebvre uma prática artística que difere e é 
autónoma, devido a aspectos e ideias específicos a esta acção. 

Numa entrevista conduzida por Victoria Hindley para a revista digital MIT Press 
Reader (2019) , Michalis Pichler, fundador da Miss Read: The Berlin Art Book Fair 
expõe a seguinte ideia, “atingimos um momento histórico privilegiado em que 
dirigir uma editora — ou uma feira de livros — pode ser considerado como trabalho 
artístico. Ao mesmo tempo, é Sozialarbeit (trabalho social), como observa o artista 
pós-conceptual Seth Price: ‘um modo de produção análogo não à criação de bens 
materiais, mas à produção de contextos sociais’”²⁴ (Pichler, 2019, s/p). 

A Half Letter Press, é uma editora e uma loja online incluída no projecto artístico 
Temporary Services, constituído por Brett Bloom e Marc Fischer. Presente no 
seu site²⁵ e ilustrado por Kione Kochi, está uma imagem (fig. 1) onde constam 
os princípios pelos quais se esforçam para conceber a prática artística que 
consideram importante implementar. 

Sugerem um manifesto, uma forma de agir em conformidade com ideias 
delimitadas que declaram a posição dos fundadores. Começam por declarar, que 
trabalham para construir uma prática artística que não faça distinção entre arte 
e outras formas de criatividade. Ao propor esta ideia, Bloom e Fischer exploram os 
limites da arte, ou do trabalho criativo, e de quem o faz, rebatendo preconceitos e 
barreiras, com o objectivo de possibilitar uma maior inclusão do que é normalmente 
ignorado ou desconhecido. Da mesma forma, na terceira, é apresentada outra ideia 
chave, “testar ideias sem esperar por permissão ou convite”²⁶ (Half Letter Press, 
2021, s/p) algo que, como já referido, é uma das ideias que podemos associar aos 
livros de artista da década de 1960. 

Figura 1. Poster ilustrado por Kione Kochi 
com os princípios da Half Letter Press

24    Tradução livre. “We have 
reached a privileged historical 
moment when running a 
publishing house — or a 
book fair — can be valued as 
artwork. At the same time, it 
is Sozialarbeit (social work), 
as the post-conceptual artist 
Seth Price notes: ‘a mode of 
production analogous not to 
the creation of material goods 
but to the production of social 
contexts’” (Pichler, 2019, s/p). 

25    Disponível em https://
halfletterpress.com/about/ 
[Consultado em 28.04.2021].

26   Tradução livre. “Test ideias 
without waiting for permission 
or invitation” (Half Letter Press, 
2021, s/p).



19

Esta postura representa os ideias da editora de experimentação, inclusividade 
e cooperação. Ao manter uma editora como esta, Bloom e Fischer desenvolvem 
um projecto artístico através de uma estrutura editorial que ao editar obras, está 
também a criar um catálogo de ideias e uma narrativa associada. As próprias 
motivações questionam como editar e publicar podem ser uma forma de transmitir 
e testar ideias, e como isso pode ser uma forma em si de fazer arte, de fazer parte 
da prática artística de Brett Bloom e Marc Fischer. 

Publicar como prática artística, põe em evidência um conjunto de estruturas e 
artistas que participam e contribuem para as publicações independentes, e as 
exploram de variadas maneiras. Sylvie Boulanger, em The Phenomenon of Micro-
edition: A silk road (2017), observa como actualmente a arte contemporânea e novos 
meios de produção e disseminação, levaram à expansão e inovação nas publicações 
independentes. 

“Formou-se uma nova geração de curadores, a partir do modelo do editor 
independente, que tenta dissolver a ambiguidade do contexto da prática 
artística, que está atrasada para se adaptar às mudanças do mundo 
contemporâneo. Ao considerar o espaço de publicar como um espaço 
público, e ao interpretar o acto de publicar como um acto artístico, revelam 
os desafios de um novo contexto cultural, económico e tecnológico”²⁷ 
(Boulanger, 2017, p. 247).

Os projectos como La Bibliothèque Fantastique de Antoine Lefebvre, ou a Half Letter 
Press de Brett Bloom e Marc Fischer, ajudam a perceber como editar e publicar, 
podem conter uma índole artística, que despoleta uma prática artística, que vive de 
um conjunto de especificidades que a tornam diferente, autónoma, mas ao mesmo 
tempo, mutável e em constante expansão. Nas palavras de Gilbert (2016),

“O campo da publicação como prática artística está vinculado ao momento 
do seu surgimento, e destaca-se pela sua contemporaneidade extrema: 
faz parte da constante transformação dos media, que é moldado por 
convulsões económicas e institucionais, mudanças discursivas nos campos 
jurídicos, políticos e artísticos, bem como renegociações nos conceitos 
de autoria, criatividade, da esfera pública e acessibilidade. Não está a 
publicação apenas na intersecção desses desenvolvimentos, mas está 
activamente introduzindo novas rupturas”²⁸ (p.34)

Assim, pensar e pesquisar sobre esta posição perante a edição e publicação, é 
importante para o projecto prático que acompanha este relatório, pois a editora 
que se pretende delinear, partilha do interesse em ser um projecto que pode estar 
enquadrado na prática artística dos seus membros, enriquecendo a sua posição 
perante os objectos que edita. Mesmo perante uma área extremamente mutável e 
abrangente, esta perspectiva questiona e reflecte o que está na génese do trabalho 
de uma editora, editar e publicar, o que proporciona o desenvolvimento de novos 
projectos e objectos. 

27   Tradução livre. “A new 
generation of curators has 
formed based on the modelo 
of the independent editor, one 
which attempts to dissolve 
the ambiguity of an artistic 
practice context that is late 
to adapt to the changes of 
the contemporary world. By 
considering the published 
space as a public space and 
by interpreting the act of 
publishing as an artistic act, 
they reveal the challenges 
of a new cultural, economic 
and technological context.” 
(Boulanger, 2017, p. 247).

28    Tradução livre. “The 
field of publishing as artistic 
practice is bound to the 
moment of its emergence and 
stands out for its extreme 
contemporaneity: it is part of a 
continuously changing media 
landscape that is shaped by 
economic and institutional 
upheavals, discursive shifts 
in legal, political and artistic 
fields as well as renegotiations 
of concepts of authorship, 
creativity, the public sphere, 
and accessibility. Not only 
does publishing stand at 
the intersection of these 
developments but is actively 
introducing new ruptures” 
(Gilbert, 2016, p. 34).
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2. Casos de estudo

Depois de abordados os assuntos chave para o projecto desenvolvido, como o 
contexto amplo das publicações independentes e a sua capacidade de fazer 
germinar projectos com interesses e vontades diferentes, entre elas, a vontade 
de publicar como prática artística, considera-se pertinente abordar alguns casos 
de estudo. Esta escolha parte da necessidade de uma abordagem mais focada 
de estruturas que operam já de uma forma mais prática e com um conhecimento 
mais empírico do meio onde pertencem. Assim, é possível abordar determinadas 
características que se pretende que a Edições Fauve reúnam ou sejam inspiradas a 
conter, e de como elas se traduzem em estruturas editoriais independentes. 

Foi feita uma selecção de quatro editoras independentes com características 
que se pretendem abordar. São a ATLAS Projectos, a Shelter Press, o Gabinete 
Paratextual a Edições AMATEUR. Existiu uma preferência geográfica de permanecer 
em Portugal, devido ao contexto da editora que está a ser planeada. No entanto, 
foi necessário abrir uma excepção para o caso da Shelter Press devido à sua 
importância crucial para o projecto, como uma influência incontornável, mas 
também pela sua produção paralela de dois formatos diferentes, nomeadamente 
a edição de música e a produção de livros. Esta produção paralela, foi também tido 
em consideração como algo importante para o estudo e a selecção das restantes 
editoras, ou seja, a edição simultânea de vários formatos diferentes, quer de 
edição de música ou de literatura, à semelhança daquilo que se pretende que a 
Edições Fauve publique. No entanto, das várias recolhidas, à excepção da Shelter 
Press como mencionado, e da Edições AMATEUR, a produção tende a pender mais 
para um formato, sendo algumas vezes uma questão de imposições do projecto. 
Contudo, considerou-se também necessário abordar as situações em que isso 
acontece.

Os critérios pelos quais foram seleccionadas são, a acima mencionada questão 
geográfica, mas também a escala, pretendeu-se analisar casos de editoras mais 
pequenas e com contextos semelhantes; os princípios ou ideais, ou seja, o que 
levou à decisão de estabelecer uma editora e quais são as suas vontades enquanto 
estrutura editorial que publica; e a imagem gráfica e os objectos editados, 
nomeadamente o foco em música e livros, mas também o cuidado e processo por 
detrás dos objectos que publicam.

Para análise dos vários casos de estudo, foi necessário entrevistar a ATLAS 
Projectos, as Edições AMATEUR, e o Gabinete Paratextual, com a excepção da 
Shelter Press, que já conta com bastante informação publicada, através de 
entrevistas feitas a várias revistas. Foram realizadas com a finalidade de perceber 
melhor as motivações dos seus fundadores e como funciona cada editora, assim 
como estabelecer um contacto e começar um diálogo, com algumas editoras que 
fazem parte do meio das edições independentes e da sua comunidade. Assim, as 
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entrevistas realizadas constam, à excepção da ATLAS Projectos, como anexos 
deste relatório. Foi utilizada alguma da sua informação quando julgamos dar 
fundamento à discussão ou caracterização, tanto nos casos de estudo, como no 
terceiro capítulo onde se desenvolve a Edições Fauve. Para a ATLAS Projectos, 
realizou-se uma conversa informal por videochamada, com algumas perguntas 
planeadas, mas com a finalidade de ser um diálogo mais espontâneo e profundo 
acerca do trabalho por detrás de uma editora. Para as duas restantes foram 
feitas as entrevistas através de email, tendo existido um primeiro contacto com o 
Gabinete Paratextual, na Feira da Alegria, no Porto.
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2.1 ATLAS Projectos

Características de interesse: Semelhança com o projecto actual, como a escala e a 
sua origem; as colaborações; e cuidado nos objectos, pensar projecto a projecto. 

29   Esta informação foi obtida 
em conversa informal não 
gravada, deste modo não está 
transcrita nos anexos.

30   Página da editora, 
disponível em https://www.
atlasprojectos.net/sobre.htm 
[Consultado em 23.08.2021].

A ATLAS Projectos é uma editora independente, fundada em 2008 por André 
Romão, Gonçalo Sena e Nuno da Luz. Está sediada entre Lisboa e Berlim, onde 
os seus membros residem, funcionando como pontos de contacto entre ambas 
as cidades. Quer de um ponto de vista mais logístico, quer colaborativo, ao ter 
presença nos dois lugares, foi possível uma agilidade territorial acidental, que 
proporcionou uma intenção internacional e inúmeras oportunidades, entre elas 
colaborações tanto internacionais como nacionais. O mesmo se pode observar com 
o seu nome, a palavra atlas, que segundo Nuno da Luz²⁹ (2021), foi escolhida pela 
sua versatilidade perante vários idiomas, que provém do grego e é dito da mesma 
forma em várias línguas.

Iniciada como um projecto académico, à semelhança da editora que se pretende 
planear, a ATLAS Projectos teve a sua origem no último ano de licenciatura dos 
seus fundadores. No decorrer desse ano, foi pensada uma estrutura inicial 
que beneficiava e promovia a colaboração, com o primeiro objecto pensado 
em consequência directa, um livro que reúne contribuições de vários autores 
convidados. Apesar de se modificar para algo mais diferente com os anos, a sua 
génese colaborativa e de abertura a vários projectos manteve-se. Como referem 
na sua página online³⁰, “paralelamente à prática individual de cada um, a ATLAS 
Projectos tem publicado livros e discos realizados por um círculo de colaboradores 
próximos, delineando zonas de afecto e afinidades” (ATLAS Projectos, 2020, s/p). 

Esta rede de afinidades, presente também na conversa realizada com os membros, 
revela uma característica muito interessante, a preocupação com uma comunidade, 
com quem trabalham e com as publicações, que apesar de parecer fechada, não 
o é, e revela um cuidado e uma relação mais estreita com o que produzem e com o 
quem. Como Nuno da Luz expressa,

“nós percebemos logo quase desde o início, que ia ter um lado bastante 
afectivo. Independente implica principalmente isso, por mais que depois 
se possa dizer que haja os riscos de cair em grupos muito fechados, ou de 
haver relações um pouco estanques, tem mesmo a ver com afectos e com 
a partilha, que passam também pela produção. A produção alimenta os 
afectos e os afectos alimentam a produção.” (Luz & Sena, 2021, s/p)

Ao longo dos seus treze anos de vida, a editora tem vindo a desenvolver um 
catálogo vasto, de várias publicações por ano. Como já mencionado, a editora 
modificou-se ao longo da sua existência, assim como os seus integrantes. Depois 
de funcionar através de uma associação feita pelos seus elementos, foi necessário 
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pensar uma nova estrutura devido a algumas dificuldades que isso estava a 
proporcionar. Isso levou à solução mais recente  que ainda está a ser estabelecida, 
de incorporar um estúdio de design, em conjunto com a ATLAS Projectos. Esta 
constante reconfiguração e adaptação, é algo que também está bastante presente 
nestas estruturas editoriais independentes mais pequenas, são obrigadas a fazê-
lo regularmente, devido à necessidade de albergar vendas instáveis e feitas ao 
longo de um período de tempo extenso, dentro de uma estrutura regularizada. Para 
além da responsabilidade de editores e publicadores da ATLAS Projectos, os seus 
membros têm também outras actividades paralelas, tais como trabalho de design 
gráfico.

Esta posição como designers remete para algo que a ATLAS Projectos possui e que 
se pretende aprender com a editora, uma posição de diálogo directo com o autor 
sobre o projecto e o objecto a ser publicado. No seu site a editora afirma, “como 
publicadora, tencionamos dar visibilidade e circulação a projectos e conteúdos 
em que acreditamos, onde cada objecto segue uma lógica própria de produção 
e tiragem, trabalhando em estreita proximidade com autores e colaboradores” 
(ATLAS Projectos, 2020, s/p). Ao trabalhar com uma relação muito próxima com o 
autor, a oportunidade para o desenvolvimento de uma publicação que demonstra 
atenção ao detalhe, e ao que é realmente o projecto, é possível. Com os elementos a 
trabalharem no seu design também, a publicação transforma-se verdadeiramente 
numa colaboração, não só a editora oferece meios para a sua produção, quer de 
coordenação ou impressão, mas também gráfica, através do design editorial feito 
pelos seus integrantes. Como testemunho, em 2021, venceram o prémio anual 
Design de Livro, da Direcção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, pelo design feito 
para o catálogo da exposição Mutações.The last poet, de Joana Escoval, publicado 
pelo Museu Berardo.

Ainda que seja comum editoras independentes serem criadas por designers 
que trabalham nas publicações, como por exemplo Roger Willems e a ROMA 
Publications, ou Bartholomé Sanson e a Shelter Press, a ATLAS Projectos demonstra 
como esse estreitamento se traduz nas publicações feitas. Apesar de ser sempre 
necessário um trabalho de design, a sua integração na equipa que coordena a 
editora, traz uma disponibilidade para pensar os objectos como um todo. Por outras 
palavras, desencadeia uma forma mais abrangente de ver o objecto que vai ser 
produzido, desde a sua conceptualização à forma como ela vai influenciar o formato 
e o layout, ou vice-versa.

Estas características são verdadeiramente testemunhadas ao percorrer o seu 
catálogo. A ATLAS Projectos conta também com algumas edições de música, que 
surgem num contexto muito específico e editadas através de soluções de co-
publicação. Beings that accept and embrace the growth of other beings (fig. 2 e 3), 
de Joana Escoval, foi co-publicado com a Palmario Recordings em 2013, e é um 
projecto de field recording, gravado no Jardim Botânico de Lisboa, em Maio de 2009. 
Gonçalo Sena (2021) refere que “a lógica do disco veio também da ideia de um livro 
de artista expandido, que neste caso é um poster e um vinil, porque o projecto está 
associado a um processo de trabalho da Joana” (Luz & Sena, 2021, s/p). O projecto 
partiu de uma vontade de editar som, sem ter uma plataforma para o fazer, assim, 
a ATLAS Projectos abrigou-o, convertendo-o num trabalho editorial que fizesse 
sentido na editora. Como menciona Nuno da Luz (2021) , “nós não tivemos vendas 
em lojas de música, só tivemos vendas em lojas de livros ou na Matéria Prima” 
(Luz & Sena, 2021, s/p), pois o objecto funcionava com um híbrido entre ambos. A 
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publicação consiste num flexi-disc³¹, e um poster que dobrado o envolve. 
O último é uma solução proposta pela ATLAS Projectos, que contém a informação 
da publicação.
 
Rustic Airs, de Sybella Perry, é outra publicação que está também relacionada com 
um disco, mas enquadra-se de outra forma. Editado em 2020, Rustic Airs é um livro 
(fig. 5) que funciona em par com um álbum (fig. 4) editado pela Hideuos Replica, 
uma editora sediada em Londres, da mesma autora. Neste projecto, a ATLAS 
Projectos trabalhou em colaboração com a artista e lançou um livro, impresso 
em risografia, que parte de “exemplos de ‘airs’ – canções folclóricas tradicionais 
da Irlanda e Grã-Bretanha – para abordar uma forma de pensamento interessada 
em mobilidade, transformação e pluralidade.” (ATLAS Projectos, 2020, s/p). Para 
este projecto, a co-publicação funcionou como uma divisão de campos que juntos, 
proporcionam à artista duas vertentes diferentes do seu trabalho. Como Gonçalo 

Figuras 2 e 3. Edição física de Beings 
that accept and embrace the growth 

of other beings, de Joana Escoval.

31   Flexi-disc é um processo 
de editar som, semelhante a 
um disco de vinil, mas como 
indicado no nome, os sulcos 
pressionados são feitos numa 
folha fina de vinil.
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Sena disse, “como artista, também é interessante, ter dois círculos” (Luz & Sena, 
2021, s/p). Desta forma, apesar da divisão que acaba por acontecer, esta proposta 
proporcionou uma ponte entre os dois meios.

Em suma, estas são algumas das características relevantes para a Edições Fauve 
que a ATLAS Projectos apresenta, e que vêm de encontro ao assunto em estudo. 
Resumidamente são, a sua configuração inicial académica, que se assemelha ao 
objectivo do projecto neste relatório. A sua escala mais afectiva, as colaborações, e 
como isso leva a projectos mais abertos e diferentes. A forma como são abordadas 
as publicações ou, por outras palavras, o imenso cuidado que demonstram, e a 
atitude de tratar cada projecto exclusivamente, com o fim de melhor adaptar cada 
publicação aquilo que é publicado. E por fim, o trabalho fulcral dos seus membros 
no design, que fortalece o ponto anterior.

Figura 4. Edição do álbum Rustic Airs, de Sybella Perry, 
pela Hideuos Replica, em conjunto com o livro. 
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2.2  Shelter Press

Características de interesse: Edição de formatos de musicais e livros; referência na 
sua concepção/ideais, e nos objectos editados.

A Shelter Press é uma editora francesa, fundada por Felicia Atkinson e Bartholomé 
Sanson. Criada em 2012, a editora tem a sua origem numa sucessão de eventos, 
que começa quando os seus membros se encontram devido a uma troca de emails. 
Numa entrevista à Metal Magazine, Bartholomé Sanson descreve como a editora 
começou. Desde 2005, Sanson tinha criado uma editora com o nome de Kagummi 
Books, que editava livros em fotocópia com muita tiragem. Felicia Atkinson entrou 
em contacto via email com uma proposta, mas não era possível editar o projecto 
submetido. Quando dois anos mais tarde, se voltam a encontrar num festival, 
acabam por se apaixonar, e numa viagem aos Estados Unidos da América, decidem 
fundar a Shelter Press.

O seu nome, remete para aquilo que os fundadores pensaram para a editora, como 
Felicia Atkinson (2013) explica,

“é chamada Shelter Press em honra da grande Shelter Publications, 
uma editora com sede em Bolinas, Califórnia que publica livros sobre a 
arquitectura utópica da década de 1970. Para nós, Shelter tornou-se uma 
ideia de um refúgio mental. É uma estrutura especial, para projectos 
especiais. Nós imaginamos a editora como uma grande plataforma, para 
tornar realidade todas as possibilidades, nós queríamos ter variedade nos 
objectos que estão para vir”³² (Atkinson & Sanson, 2013, s/p).

Ao funcionar como um refúgio, mas ao mesmo tempo como plataforma de 
publicação, torna-se possível pensar a editora como impulsionadora de projectos 
em que acreditam. A experiência que ambos têm em áreas diferentes, contribuiu 
igualmente para a matriz do projecto. Felicia Atkinson é artista plástica e produz 
música, enquanto Bartholomé Sanson, depois da experiência com a sua editora 
anterior, dedica-se ao trabalho mais editorial, sendo responsável também pelo 
design dos objectos. Ao formarem uma dupla, com trabalhos em áreas mais ou 
menos designadas a que se dedicam, unem forças enquanto dirigem a editora, 
que desta forma ganha uma intimidade e personalidade acrescida. A coordenação 
e o trabalho que exige é feito apenas por ambos, desde a produção ao envio das 
encomendas.

32   Tradução Livre. “Shelter 
Press is called after the great 
Shelter Publications, a book 
house based in Bolinas, CA. 
that publishes books about 
70’s utopian architecture. 
For us, Shelter became the 
idea of a mental refuge. It is a 
special structure, for special 
projects. We imagined it as a 
large platform, to make every 
possibility come true, we 
wanted to get a variety in our 
objects to come” (Atkinson & 
Sanson, 2012, s/p).
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Durante uma entrevista à revista Word Magazine, Sanson (2012) esclarece,

“Na verdade, complementamos-nos perfeitamente, porque não fazemos 
exactamente a mesma coisa, ambos temos os nossos próprios nichos de 
trabalho: eu gosto mais de publicação e de design gráfico, e a Felicia faz 
música e pintura. Fundimos o que fazemos e abrimos o nosso espectro”³³ 
(Atkinson & Sanson, 2012, s/p).

No seu site³⁴, Shelter Press está descrita como, “uma plataforma de publicação 
[...] que constrói diálogos entre arte contemporânea, poesia e música experimental 
através de publicações impressas e discos”³⁵ (Shelter Press, s/a, s/p). Esta 
dualidade, entre publicações impressas e discos, é também uma das mais 
importantes para analisar. Para a editora que se pretende criar, esta característica 
é muito importante. No caso da Shelter Press, a sua área de interesse é, como 
descrito anteriormente, arte contemporânea, poesia e música. Ao trabalhar dentro 
destas áreas, os livros presentes no seu catálogo, vão muitas vezes ao encontro 
de práticas artísticas, que as envolvem. Assim, é interessante abordar também as 
áreas intermédias, contaminadas pelos interesses manifestados, e com isso abrir o 
leque de possibilidades.

Outro aspecto a abordar e a aprender com esta característica, é a sua separação 
não muito óbvia. Ao pensar uma editora que edita vários formatos, será necessário 
determinar também como vão ser distribuídas as publicações. Torna-se mais 
evidente quando a distribuição é feita através de locais, como lojas, pois 
normalmente costumam dedicar-se a áreas muito restritas, como por exemplo uma 
livraria ou uma loja de música, poucas são as que se dedicam a ambos os nichos. 
Numa entrevista conduzida pelo The Heavy Collective, Bartholomé Sanson afirma 
que assim que criaram a editora, estava determinado desde o início publicarem 
tanto livros como discos de vinil, devido ao seu interesse e compra de ambos. 

Contudo, depois das primeiras publicações consistirem em ambos os medias, 
tornou-se cada vez mais difícil editar os dois formatos com a mesma cadência, pois 
“construir uma editora que edita livros e discos é, basicamente fazer duas editoras 
diferentes, porque os canais de distribuição são diferentes; não são os mesmos 
jornalistas; não é o mesmo público”³⁶ (Atkinson & Sanson, 2017). Desta forma, 
mesmo que na loja online da editora apareça o seu catálogo inteiro sem separação 
por categorias, os nichos de mercado e as suas formalidades são, no caso de 
livros e discos, diferentes. Sanson (2017) revela que “depois de 5 anos e meio, se 
tivéssemos 1000 pedidos no nosso site, talvez 10 tivessem um livro e um disco ao 
mesmo tempo”³⁷ (Atkinson & Sanson, 2017, s/p).

Assim, tendo em conta que o público e os canais de distribuição se alteram entre 
formatos, é necessário aperfeiçoar a distribuição de ambos, percebendo as suas 
particularidades. No caso desta editora, ao trabalharem com a distribuidora inglesa 
Boomkat, os discos de vinil vendem-se mais rápido que os livros que editam, que por 
si só, já têm uma produção mais demorada. Ao encontrar um equilíbrio, é possível 
juntar ambos os nichos numa editora, que sabe à partida que os terá de tratar com 
lógicas específicas a cada.

A abordar também neste estudo, é o design proposto pela editora. Ao percorrer o 
catálogo da Shelter Press, existem determinadas escolhas gráficas que se tornam 
muito evidentes. Soluções mais minimais, que recorrem ao espaço negativo e à 

33   Tradução livre. “We 
actually complete each other 
perfectly, because we don’t 
exactly do the same thing, 
we both have our own niches 
that we work in: I’m more 
into publishing and graphic 
design, Felicia makes music 
and paintings. We merge what 
we do and open up a bigger 
spectrum for us” (Atkinson & 
Sanson, 2012, s/p).

35   Tradução Livre. “a 
publishing platform […] 
building up dialogues between 
contemporary art, poetry and 
experimental music through 
printed publications and 
records” (Shelter Press, s/a, 
sp).

36   Tradução livre. “Building 
an imprint doing books and 
records is basically doing two 
different imprints because 
you don’t have the same 
distribution channels; it’s not 
the same journalists; it’s not 
the same audience” (Atkinson 
& Sanson, 2017, s/p).

37   Tradução livre. “After 
five-and-a-half years, if we had 
1000 orders on our website, 
maybe 10 had a book and 
a record at the same time” 
(Atkinson & Sanson, 2017, s/p).

34   Disponível em https://
shelter-press.com/ [Consultado 
em 28.08.2021].
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composição, estão presentes ao longo das publicações, reforçando uma coesão 
gráfica entre elas. Esta ideia é muito interessante do ponto de vista do público 
também, pois torna-se perceptível uma familiaridade, escolhas gráficas que 
determinam que o objecto é publicado por aquela editora, pois ao longo das 
publicações existem semelhanças. Esta solução é marcada pela presença de 
Sanson como designer assíduo das publicações, trabalhando exclusivamente para 
editora.

No entanto, é ao longo do catálogo que se tornam evidentes as características que 
foram abordadas. Specters (fig. 6 e 7) consiste numa publicação anual, que conta 
com duas edições já publicadas, em 2019 e 2020, respectivamente, com o título 
Composer l’écoute/Composing listening, e Résonances/Resonances. Bilíngues, são 
publicados em inglês e francês, e editados por Bartholomé Sanson em conjunto 
com François J. Bonnet, que chefia a Ina GRM - Groupe de Recherches Musicales. 
Cada volume tem como ponto de partida um assunto diferente, por exemplo, como 
os títulos indicam, o primeiro trata composição, e o segundo ressonância. 

Nas palavras de François J. Bonnet (2019) numa entrevista à CLOT Magazine, sobre 
o primeiro volume,

“pessoalmente, o meu objectivo era/é duplo: 1) reafirmar que uma 
abordagem reflexiva sobre as obras musicais não precisa de ser entediante, 
paternalista ou autoritária, mas, pelo contrário, ser inspiradora, generosa 
e estimulante, e 2) oferecer uma plataforma para grandes artistas e 
pensadores que é incomum para eles: textos muito condensados   que 
revelam alguns aspectos-chave das suas obras, ou até mesmo uma visão de 
mundo subjacente à sua música”³⁸ (Bonnet & Sanson, 2019, s/p).

Este livro é uma consequência directa de editarem e do foco que existe em música 
e som, mas também em arte, uma sobreposição entre áreas diferentes, que têm 
vários pontos de contacto, ou seja, como Sanson (2019) descreve, encontrar uma 
maneira de preencher a lacuna e fazer uma ponte entre ambos os lados. São várias 
as entradas no catálogo da Shelter Press que revelam as várias características 

38   Tradução livre. “Personally, 
my goal was/is double: 1) 
re-affirming that a reflexive 
approach on musical works 
doesn’t need to be boring, 
patronizing or authoritative, but 
on the contrary be inspiring, 
generous and stimulating, and 
2) offering a platform to great 
artists and thinkers in a form 
that was sometimes unusual 
for them: very condensed texts 
that reveal some key aspects 
of their works, or even a world 
view underlying their music” 
(Bonnet & Sanson, 2019, s/p).
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Figura 8. Speaking and Listening, 2019

mencionadas com mestria, como por exemplo o livro Speaking and Listening 
(fig. 8), de 2019, é um conjunto de textos sobre narrativa, ouvir e improvisar, ou 
Photographies du soir (fig.9 e 10), de Julien Carreyn, um livro com fotografias entre 
as suas páginas, publicado para acompanhar uma exposição.

Concluindo, a editora, mostra como a relação íntima entre editora e autores, a 
atenção à qualidade e detalhe dos objectos, e uma delimitação mais alargada das 
áreas de interesse, pode contribuir para uma riqueza conceptual e de carácter. 
Ao abordá-la como caso de estudo, é pretendido aprender com a sua prática 
multifacetada, como editar livros e formatos de música, leva a uma sobreposição de 
interesses e assuntos, e como pode ser benéfico para uma editora independente.

Figura 9 e 10. Capa de Speaking and Listening, 2019
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2.3 Gabinete Paratextual

Características de interesse: Edição como prática artística, reflexão sobre editar e 
publicar.

O Gabinete Paratextual surge em 2017, fundado por Rui Silva, como consequência 
de um trabalho prático elaborado durante o Doutoramento em Materialidades da 
Literatura na Universidade de Coimbra, onde é estudante. O projecto em questão, 
tem como nome, Antologia para mentes desertas, e trata-se de uma colectânea de 
textos poéticos, que foram seleccionados através de um conjunto de 50 palavras-
-chave, com a contribuição de 22 colaboradores. As palavras-chave foram geradas 
a partir do website da biblioteca do congresso americano, que alberga um arquivo 
online de imagens. A partir da barra de pesquisa, utilizou a ferramenta de 
auto-complete³⁹ para gerar as palavras que tinha interesse em seleccionar, assim 
como algumas imagens que estão a elas associadas no arquivo.

Depois, o projecto funciona em duas vertentes, uma plataforma digital⁴⁰, que 
aleatoriamente justapõe, a partir de uma palavra-chave, uma imagem e um texto 
correspondente, e um conjunto de livros, que materializam e expandem o projecto. 
Os livros que surgem, correspondem ao formato impresso de uma possibilidade 
da Antologia para mentes desertas, segundo a memória descritiva que Rui Silva 
escreve, “cada códice representará um momento da Antologia, uma permutação 
possível, que, apesar de não ser em si irrepetível, é, no entanto, pouco provável que 
se repita” (Silva, s/a, s/p).

A partir deste projecto, e da presença em feiras de publicações independentes, 
que funcionam para demonstrar as publicações que vai desenvolvendo e 
publicando, o projecto tem vindo a crescer para o que é actualmente o Gabinete 
Paratextual. À semelhança da Edições Fauve, nasce de um contexto académico, 
que em certo momento se autonomiza. O seu nome, surge através do conceito de 
paratextualidade de Gérard Genette, que Rui Silva⁴¹ explica resumidamente como, 
“tudo o que se situa para lá do texto, que tanto pode ser o número de página, como 
o tipo de letra, ou a composição gráfica” (Silva, 2021, p. 83). Este aspecto revela 
uma das características muito interessantes que a editora possui, a preocupação 
e a reflexão sobre editar e publicar. Tem vindo a desenvolver um conjunto de 
publicações, que desenvolvem e reflectem sobre estes assuntos.

Desta forma, o estudo será mais focado nos objectos em si, e nas ideias que os 
realizaram. Para o presente projecto, o Gabinete Paratextual, é um exemplo de como 
uma editora, pode ser mais que um veículo para publicar objectos, mas também 
um exercício perante esta acção, uma reflexão sobre ela. Por outras palavras, 
o catálogo que o Gabinete Paratextual tem vindo a construir, vai de encontro 
às questões que Rui Silva tem, e como esta posição se pode manifestar no seu 
trabalho enquanto editor e designer. Quando questionado com um conselho para a 

39   Ferramenta que propõe 
palavras, a partir do que está já 
escrito na barra de pesquisa.

40   Disponível em https://
mentes-desertas.github.io/ 
[consultado em 20.09.2021].
41   Em entrevista pessoal. 
Disponível nos anexos, p. 83.
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Edições Fauve, Silva (2021) propõe “construir horizontes publicáveis abrangentes 
que não se cinjam a uma ideia preconcebida de público, mas que se foquem 
precisamente na imaginação de novos públicos e na formação de comunidades que 
se identificam nos artefactos publicados.” (Silva, 2021, p. 84)

Para a editora em planeamento neste relatório, o Gabinete Paratextual demonstra 
como o material editado pode propor algo novo ou diferente. Partir do que a editora 
experimenta nas suas publicações e, por consequência, o que estas oferecem ao 
público, explorando as várias possibilidades. Silva (2021) expõe como o processo de 
criar e desenvolver uma publicação, passa pela forma crítica do fazer, de quais são 
as soluções e caminhos para elaborar um projecto, e como é que elas contribuem 
para a realização do objecto final. Algumas das edições, são propostas do Gabinete 
Paratextual de obras já publicadas, estimuladas pelo encontro de material em 
arquivos ou documentos. Macacada (fig. 11), é um livro editado em 2020, e um 
exercício de composição e justaposição entre os desenhos naturalistas do artista 
do século XVIII, Jean Baptiste Audebert e provérbios populares portugueses que 
Rui Silva escolheu. Como indicado pelo título, as imagens seleccionadas são de 
macacos, e os provérbios populares usados são adulterados para se moldarem ao 
tema das imagens. O resultado, é a interacção divertida da descontextualização 
das imagens com os provérbios conhecidos, mas desta vez sobre macacos. Desta 
forma, o Gabinete Paratextual propõe um enquadramento novo de material já 
existente, a partir de uma publicação pensada pela editora.

Figura 11 e 12. Macacada, capa do livro e um dupla 
página. 
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No entanto, no seu catálogo existem também livros que são completamente 
originais. Como Silva (2021) explica, existe igualmente a possibilidade de publicar 
através de colaborações, convites ou propostas dos autores. Uma das publicações 
importantes para este estudo, é o livro intitulado Joaquim Pires (fig. 13), sobre 
as obras de um artista de Viana do Castelo. Surge em colaboração com Ruca 
Bourbon e o seu Atelier Lógicofobista, que produz um conjunto de montagens a 
partir de fotografias de esculturas feitas pelo artista, e “põe em causa a ideia 
de catálogo como objecto de reprodução parafrástica, mas mantém o exercício 
documental” (Silva, 2021, p. 84). Este livro explora o trabalho artístico de Joaquim 
Pires, documentando-o e disseminando-o. É importante para a Edições Fauve, pois 
representa uma referência para o que se projecta, o interesse em manifestações 
artísticas, nos vários meios onde elas podem surgir. A publicação, é uma 
colaboração entre vários agentes, com contextos diferentes, mas que os junta, e 
permite a disseminação de arte a públicos variados, neste caso, ao que acompanha 
o Gabinete Paratextual. Quando está presente em feiras, a editora dispõe também 
no seu espaço as esculturas de Joaquim Pires, difundindo não só o livro, mas 
também as obras originais.

Figura 13. Joaquim Pires, editado pelo Gabinete 
Paratextual, 2020.

Figura 14. Exposição das obras de Joaquim Pires, no Atelier Lógicofobista, em 2018. 
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Outro projecto relevante para a análise deste caso de estudo, tem como título Ficha 
Técnica, e é importante pela sua reflexão sobre o que implica quando se edita e 
publica. É um projecto de Rui Silva, inserido no seu doutoramento, que consiste num 
“livro infinito por fascículos editados a espaços” (Silva, 2020, s/p), como descrito 
na contracapa de cada objecto. O primeiro fascículo (fig.15), funciona como uma 
apresentação e fundamentação das ideias, questões e propostas do projecto, 
descrito com o número #0, com o título de (Para além do) Abismo, escrito por Rui 
Silva. Sobre este projecto, o autor escreve como Ficha Técnica está, 

“na esteira conceptual da edição como prática artística […] segue um 
modelo de edição por fragmentos, fascículo a fascículo e sem fim à vista, 
mas propõe-se uma segunda tarefa infinita: a crítica da imaginação 
contemporânea como objecto truncado. Neste tortuoso percurso para o 
ocaso, estabelecer-se-ão colaborações com agentes que desenvolvem 
trabalho escrito e/ou visual, mas que se situam profissionalmente numa 
posição de subalternidade criativa, como caminho para evidenciar as 
contradições de produção e vivência da indústria da cultura” (Silva, 2020, 
p. 10).

A proposta é, fascículo a fascículo, colaborar com quem trabalha na indústria da 
cultura, quem se posiciona nos bastidores, mas tem também trabalho artístico 
desenvolvido, com a finalidade de exprimir um conjunto de ideias que Silva 
pretende explorar. Conta com três números editados, respectivamente, o primeiro 
de Dinis Santos, o segundo de Sofia Arriscado e o terceiro de André Lemos. Para 
este projecto, este livro é importante porque coloca a possibilidade de criar um 
projecto para questionar e pensar, não só através de editar um livro, mas ao criar e 
editar um livro-problema, como o autor designa na primeira página, “reflectir sobre 
o tempo da edição e a pertinência do livro como veículo” (Silva, 2020, p. 31).

Em suma, o Gabinete Paratextual tem vindo a desenvolver um catálogo que propõe 
reflectir sobre a posição de uma editora independente. Projectos como a Ficha 
Técnica, surgem de uma posição activa de pensar a edição como uma forma de 
contributo, de disseminação de ideais e propostas. Para a Edições Fauve, o trabalho 
desenvolvido no Gabinete Paratextual, confere como esta posição pode fazer surgir 
novos projectos e ideias.

Figura 15. Ficha Técnica, nº 0 (Para além do) Abismo, Gabinete Paratextual, 2020
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2.4 Edições AMATEUR

Características de interesse: catálogo que surge a partir do interesse dos seus 
membros; design gráfico das suas edições físicas e da editora.

A Edições AMATEUR é uma editora independente sediada no Porto, fundada em 
Julho de 2018 por Eduarda Andresen, José Peneda, Luís Figueiredo, Miguel Santos, 
Nils Meisel e Pierre Pierre Pierre. Actualmente, é dirigida pelos membros José 
Peneda, Luis Ferreira, Luís Figueiredo, Miguel Santos e Nils Meisel. Segundo a 
editora, o seu nome, refere-se ao próprio termo, amador. Remete para o interesse 
dos seus membros de aprenderem ao meterem “as mãos na massa, em projectos 
que nos estimulam ou despertam o nosso afecto, das mais variadas formas 
(Ferreira, Figueiredo, Meisel, Peneda, & Santos, 2021, p. 85)⁴². Representa a 
vontade que os amadores têm em fazer algo por gosto, com vontade de fazer e 
aprender.

Para o projecto presente neste relatório, a Edições AMATEUR materializa uma 
vontade crucial presente na Edições Fauve, de partilhar e editar projectos em que 
se acredita. No texto que se encontra no seu site⁴³, declaram que “estamos focados 
em divulgar e apresentar trabalhos capazes de questionar fronteiras e categorias, 
propor novos caminhos e pontos de vista, expondo e evitando lugares-comuns, 
dispostos a correr riscos devido ao seu carácter exploratório”⁴⁴ (AMATEUR, s/d, 
s/p).

Esta posição perante a escolha e desenvolvimento do catálogo, proporciona uma 
selecção muito específica daquilo que a editora deseja partilhar. Isso faz com que 
o projecto seja diferente e novo perante outras estruturas editoriais, como os seus 
membros referem, “procuramos obras que sejam diferentes do que é publicado por 
outras entidades, independentemente do valor dessas mesmas entidades, também 
por crermos que não têm tanto espaço para que circulem e que esse espaço merece 
ser criado” (Ferreira et al., 2021, p. 86). Desta forma, presta-se a desenvolver uma 
comunidade, a partilha de uma selecção de projectos em que acreditam e que se 
dispõem a mostrar.

Neste caso de estudo, visa-se reter como esta posição oferece um carácter e 
linguagem que é muito própria à editora. Pretende-se que a Edições Fauve tome 
como referência o carácter vincado que faz com que a editora seja tão distinta. O 
empenho em criar um diálogo, uma comunidade interessada em novos diálogos 
propostos pela Edições Fauve.

Outro aspecto que se pretende referir é, como no catálogo de publicações, existem 
vários tipos de objectos editados como livros, cassetes ou compact-disc. Esta 
variedade é também do interesse da Edições Fauve, que aspira a editar vários 
projectos, de várias áreas de interesse, sem existirem restrições nos objectos. Para 

43   Disponível em https://
amateur.pt/about/ [consultado 
a 22.09.2021].

42    Em entrevista pessoal. 
Disponível nos anexos, p. 85.

44   Tradução livre. “We are 
focused in releasing and 
presenting works capable 
of questioning frontiers 
and categories, proposing 
new paths and points of 
view, exposing and avoiding 
commonplaces, willing to take 
risks due to their exploratory 
nature” (AMATEUR, s/d, s/p).
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a Edições AMATEUR, existe um maior interesse em pensar os projectos e editar 
objectos que despertem a vontade de partilha. Da mesma forma, a produção é 
pequena e a distribuição é pensada para ser feita pelos próprios membros, em 
eventos ou feiras, o que faz com que não exista a limitação ou distinção entre 
os vários canais de distribuição, como em outras editoras já mencionadas, como 
por exemplo a Shelter Press. Nas palavras dos seus fundadores, “normalmente, 
procuramos meios que não impeçam a presença de vários tipos de edições” 
(Ferreira et al., 2021, p. 87).

Adjacente a esta ideia, está também a quebra de barreiras ou delimitações. No 
seu site, manifestam que “o nosso principal objectivo é abolir as barreiras entre o 
público e as criações e/ou acções de artistas e autores cujo trabalho nos excita, 
interessa e comove”⁴⁵ (AMATEUR, s/a, s/p). Quando questionada sobre o assunto, a 
editora considera também importante mencionar outro ponto,

“questionar outros tipos de fronteiras e categorias: o que é arte erudita, 
o que é popular, o que é punk, o que é bas-fond⁴⁶, o que é alta costura? 
Não gostamos da tendência que por vezes existe de se quererem criar 
paisagens monótonas ou monocórdicas em torno do acto de criar e seus 
produtos finais” (Ferreira et al., 2021, p. 86).

Para a editora que se está a planear, esta é uma posição muito importante. Assim 
como na Edições AMATEUR, objectiva-se que estas barreiras sejam rebatidas, 
para proporcionar projectos e publicações que criem diálogos, oportunidades e 
caminhos novos.

A editora é também importante para este estudo, devido ao cuidado gráfico com os 
objectos que publicam. Ao percorrer o catálogo, é possível depreender um conjunto 
de escolhas gráficas que a identificam. Os compact-discs editados, como F - 1, de 
Rui Leal (fig. 16), ou The Singular Tales of the Same (Topoló), de Haarvöl + Ulobit, 
têm a sua capa feita em linogravura (impressa pela editora), assim como o uso 
de capas de plástico transparentes utilizadas tanto nas edições de livros, como 
nas cassetes. O uso de várias técnicas e o incentivo à experimentação, é fruto dos 
vários percursos académicos e profissionais dos vários membros da editora, e de 
uma ânsia de experimentar e explorar várias técnicas, processos, etc.

45    Tradução livre. “Our 
main purpose is to abolish the 
barriers between the public 
and the creations and/or 
actions of artists and authors 
whose work excites, interests 
and moves us” (AMATEUR, s/a, 
s/p).

46    Palavra francesa que 
remete para um grupo social ou 
ambiente marginalizado.
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Estas escolhas, proporcionam uma linha gráfica que a salienta, torna possível 
perceber quando um objecto pertence ao catálogo da Edições AMATEUR. Este 
aspecto, foi surgindo ao longo do percurso da editora, e acrescenta que, “se 
queremos formar um catálogo e uma entidade cujas partes sejam coerentes 
entre si, essa coerência deve-se manifestar também no modo como os objectos 
são elaborados e comunicados ao público” (Ferreira et al., 2021, p. 87). Esta 
característica, influencia também a forma como os autores interagem com a 
editora. O processo parte de uma troca entre editora e autor, que à partida sabe que 
existirá um conjunto de ideias e grafismos inerentes ao trabalhar com a Edições 
AMATEUR. Para tal é necessário que os autores compreendam que esta coerência 
entre publicações, que faz parte do projecto, para o qual as várias obras dos autores 
diferentes contribuem.

Por último, tenciona-se referir outro aspecto que se pretende a aprender com 
editora em análise, que é a sua postura perante o público. O uso assíduo das redes 
sociais, como o Instagram ou Youtube, que estreitam a distância entre a editora/
obras editadas e o seu público, de forma menos dispendiosa e mais espontânea.

Assim, a Edições AMATEUR são importantes para este estudo, pois demonstram 
como a motivação para partilhar o entusiasmo e o interesse que os seus membros 
nutrem pelos projectos, leva a um projecto original, que se distingue de outras 
editoras, que cria novas comunidades e contribui com obras diferentes. Retém-
se deste estudo que a motivação para a partilha, e do mesmo modo, a abolição 
de barreiras e fronteiras proporciona vários caminhos novos a percorrer, quer nas 
áreas de interesse quer nos tipos de edição, como livros ou cassetes.
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Figura 19. Cuant, de Bitcho, 2018.
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3. Projecto – A Edições Fauve

O projecto descrito neste relatório, como abordado na introdução, consiste no 
planeamento de uma editora independente ou por outras palavras, o processo 
de idealização, organização e estruturação do que será a Edições Fauve. Para tal, 
foi necessário criar uma estrutura base, onde assenta a construção das várias 
vertentes a serem pensadas. Composta por duas pessoas, os seus fundadores, 
ambos com a função de editores e produção, assim como a logística e comunicação 
para um membro, e o design o outro. Dessa forma, procura-se perceber e delimitar 
o que será do interesse da editora de editar e publicar, e a partir disso, desenvolver 
um conjunto de tópicos a abordar de como esse processo vai ser feito.

Começou-se por estruturar um mapa conceptual (fig. 20), com os vários tópicos que 
serão necessários de pensar e desenvolver. Se por um lado são todos importantes 
para perceber como poderá funcionar a editora, por outro, alguns tópicos 
delimitam quais são os interesses e abordagens que a editora terá, regrando 
assim o resto das questões mais logísticas e de organização. Depois de reunidos, 
devido à sua influência para a identidade da editora, foram separados em grupos. 
As motivações, que fazem as Edições Fauve nascer, levam ao desenvolvimento de 
áreas de interesse, que por sua vez contribuem para os seus princípios. De seguida, 
serão abordados os restantes os autores e colecções, e os formatos, objectos 
e tiragens, o público-alvo, a periodicidade, a distribuição e a sustentabilidade 
e financiamento. Esta distinção, permite também uma melhor organização do 
encadeamento que este projecto tem, uma distinção entre as influências dos vários 
aspectos.

3.1.  Mapa Conceptual

Figura 20. Mapa conceptual dos tópicos a desenvolver para a Edições Fauve.
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A motivação que desencadeia a Edições Fauve é a vontade de partilhar e trabalhar 
a partir daquilo que nos fascina. Com a editora, pretendemos colaborar para a 
publicação de projectos que despertem o nosso interesse, vontade e entusiasmo. 
As escolhas feitas, os autores e as publicações, serão sempre influenciadas por 
estas ideias. Uma vontade de contribuir para projectos que inspirem ou desafiem, 
e tragam até à editora, experiências que só a colaboração pode dar, projectos que 
surgem de uma colisão de interesses.

De seguida, surge igualmente a motivação para a partir da publicação de objectos, 
criar uma comunidade activa e interessada. Nate Wooley, editor do periódico 
independente Sound American, escreve no número que celebra 25 anos de 
existência da publicação, como editar e publicar se torna ainda mais rico quando se 
percebe que ao longo dos anos se foi também criando uma comunidade, que insere 
e proporciona um diálogo e um propósito. Nas suas palavras,

“[...] editar uma pequena publicação imprensa, é como ensinar uma 
música de ouvido. Existe a oportunidade de apresentar a sua versão 
sem a necessidade de permanecer sua. [...] Em última análise, encontra-
se satisfação na comunhão da partilha de algo que se ama, com outra 
pessoa”⁴⁷ (Wooley, 2020, p.6).

Pretende-se que a Edições Fauve, crie também uma comunidade, um público 
interessado e dinâmico, que valorize e acrescente às publicações que se vão fazer, 
uma partilha e uma retoma, onde os projectos e as suas ambições, têm espaço para 
crescer. Para tal, será necessária uma honestidade e empatia por parte da editora, 
para escolher os diálogos mais benéficos e adequados a começar, quer nos seus 
projectos, como nas suas abordagens, no respeito pelos autores ou na comunicação 
com o público.

3.1.1. Motivação

47   Tradução Livre. “Putting 
out a small press publication is 
like teaching a song by ear. You 
have the opportunity to present 
your version of it without the 
necessity of it remaining yours. 
[…] Ultimately, you will find 
satisfaction in the communion 
of sharing something you love 
with another person” (Wooley, 
2020, p.6).
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3.1.2. Áreas de interesse

Publishing asks you to be confident about your opinions while being sensitive to those 
of others (Wooley, 2020, p.5).

Pretende-se com a editora, publicar projectos relacionados com os seguintes 
assuntos: arte, som, música, folclore, arqueologia e património. Apesar de áreas 
bastante vastas e cheias de possibilidades, não se pretende com a editora criar um 
foco muito restrito, mas sim definir campos. Referir as áreas de interesse dentro de 
cada assunto e as suas sobreposições.

Dessa forma, é oportuno definir o que para a Edições Fauve são os campos 
descritos. É do nosso interesse, música experimental ou tradicional, arte 
conceptual ou popular, ou património material e imaterial. O que torna rica a 
discussão aos olhos da editora, é precisamente a contaminação transversal dos 
vários interesses, que leva a novas discussões e projectos. Como descrito no caso 
de estudo dedicado à Edições AMATEUR, a quebra de barreiras, torna a discussão 
mais rica, projectos futuros mais interessantes, e proporciona novas comunidades.

Quando a Edições Fauve pretende editar folclore, arte popular, naïve, brut ou 
outsider, pretende-se, porém, propor uma abordagem a estas questões com 
honestidade e dignidade. Nas palavras de Domingos Tavares, “a sabedoria dos 
povos e a inteligência colectiva são o fermento em que germina a obra de arte” 
(Tavares, 2018, p. 7). Algo que se pretende com o catálogo futuro da Edições Fauve, 
é contribuir para a quebra de barreiras e estigmas entre as várias gavetas onde a 
arte pode ser posta. O interesse é nas manifestações artísticas e na sua riqueza, 
no despontar de diálogos, oportunidades e empatia entre as várias áreas, sempre 
cientes do cuidado que esta posição requer.

Os termos usados para estas categorias são sempre tidos como uma faca de dois 
gumes, se por um lado ajudam a designar e incluir uma determinada expressão 
criativa e artística numa visão mais optimista e inclusiva, por outro lado, essa 
mesmo designação tem a tendência para criar rótulos ou estigmas que a limitam 
e segregam. Por exemplo, apesar de existirem galerias e museus dedicados a 
expor arte fora do contexto académico ou profissional, que a promovem e elevam, 
infelizmente, a tendência é continuar isolada em exposições que se sentem 
obrigadas em explicar o contexto dos artistas e das suas obras, não porque 
enriquece a percepção ou interessa para a compreensão das peças, mas sim 
porque os contextos dos seus autores, definem aquelas peças. Assim, a escolha 
das palavras para os termos utilizados, que designam conceitos e territórios, são 
constantemente questionados e sujeitos a actualização sucessiva.

Segundo o glossário online disponibilizado na página da TATE⁴⁸, as entradas para 
arte naïve, outsider e brut possuem vários pontos de contacto, com tangentes e 
sobreposições, pois são várias faces da mesma moeda. Arte naïve, transporta 
consigo uma ideia de inocência ou primitivismo⁴⁹, com características infantis, 
menos maduras ou puras na sua produção e/ou concepção, e está relacionado 

48   Disponíveis em https://
www.tate.org.uk/art/art-terms. 
(consultado em 7.9.2021)

49   Termo que está ligado, 
em determinados contextos, 
a ideais problemáticas 
intimamente relacionadas com 
ideias colonialistas. Os artistas 
que procuravam o primitivo, 
por vezes faziam-no através 
de arte tribal, proveniente 
de civilizações nativas de 
territórios colonizados 
por países europeus. Foi 
consultada a entrada sobre 
este termo disponível no site 
do Museu Afro Brasil http://
www.museuafrobrasil.org.br/
pesquisa/indice-biografico/
movimentosesteticos/
primitivismo [Consultado a 
7.9.2021)
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às ideias de artistas das primeiras vanguardas do séc. XX. Já outsider, refere-se 
directamente a quem está de fora, quem está à margem, muitas vezes utilizado 
para se referir a arte produzida em comunidades marginalizadas, como prisioneiros 
ou pessoas com doenças mentais. Esta nomenclatura parte do pressuposto que é 
feita por alguém de fora, o que presume uma delimitação de um círculo artístico.

Art brut, foi o termo proposto pelo artista francês Jean Dubuffet, para descrever 
a arte que procurava, a expressão crua de uma manifestação artística. Dubuffet, 
procurou arte fora da academia, que rejeitou pela sua rigidez e falta de emoção, e 
encontrou as qualidades que procurava em arte feita por prisioneiros, crianças ou 
pessoas com doenças mentais. A palavra brut, como tradução em português bruto 
ou cru. Em conjunto com outros artistas, Dubuffet funda a Compagnie de l’Art Brut, 
em 1948, e L’art brut préféré aux arts culturels ou A art brut em preferência às artes 
culturais, foi o título de uma exposição feita pelo grupo em 1949, que incluía mais 
de 200 peças de 63 artistas diferentes. Da sua autoria e com o mesmo título, é o 
prefácio que Dubuffet escreve para o catálogo da exposição, onde manifestava 
muito claramente as suas ideias. 

“Foi em Julho de 1945 que, nos encarregamos de, em França e na Suíça, 
e depois noutros países, fazer pesquisas metódicas sobre as formas 
relevantes de produzir o que hoje chamamos de art brut. Nós percebemos 
através destas obras, criadas por quem não foi tocado pela cultura artística; 
que a cópia tem pouca participação, ao contrário da arte dos intelectuais. 
Da mesma forma, os artistas tiram tudo (temas, escolha de materiais, 
modos de transposição, ritmos, estilos de escrita) de seu próprio ser, não 
dos cânones da arte clássica ou da moda. Envolvermos-nos numa iniciativa 
artística que é completamente pura, básica; totalmente guiada, em todas 
as suas fases, apenas pelos próprios impulsos do autor”⁵⁰ (Dubuffet, 1995, 
p.607).

Dubuffet acreditava que era verdadeira a arte que parte de impulsos e visões do 
próprio artista, que surgia de forma espontânea e em qualquer lugar. Arte que 
é despontada e materializada crua e sem muitas mediações, uma manifestação 
artística em bruto. Remata o texto concentrando-se num apelo, “o nosso ponto de 
vista é que a arte é a mesma em todos os casos, e não há mais arte no louco do que 
na arte do dispéptico, ou na arte dos que têm problemas de joelhos”⁵¹ (Dubuffet, 
1995, p. 608).

Assim, depois deste pequeno contexto, fica claro o quão incertas são estas 
definições. As ideias que pretendem ser exploradas e promovidas pela editora 
alinham-se mais com o remate que Dubuffet insiste em fazer, tendo em conta que 
a inclusão e colisão das várias manifestações artísticas é o que mais interessa, 
mesmo que possam ser canonicamente académicas ou em bruto. A Edições Fauve 
pretende editar artefactos que fascinam e inspiram, independentemente do 
contexto em que surgem. Deverá ser sempre tratada com sensibilidade e cuidado, 
como qualquer outra manifestação artística, sempre ciente dos assuntos sensíveis 
que acarreta sociologicamente.

De igual modo, o ponto de vista da editora perante a arte popular e o folclore devem 
ser também explanados. Associado a uma tradição ou modo de fazer transmitido 
entre gerações, a arte popular está também muitas vezes próxima aos assuntos 
acima mencionados, com artesãos que se dedicam à sua produção ou artistas que 

51   Tradução livre. “Our point 
of view is that art is the same in 
all cases, and there is no more 
an art of the mad than there is 
an art of the dyspeptic, or an 
art for those with bad knees” 
(Dubuffet, 1995, p.608).

50   Tradução livre. “It was in 
July 1945 that we undertook in 
both France and Switzerland, 
then in other countries, 
methodical research into the 
relevant ways of producing 
that which we now call Crude 
Art. We understand by this 
works created by those 
untouched by artistic culture; 
in which copying has little part, 
unlike the art of intellectuals. 
Similarly, the artists take 
everything (subjects, choice 
of materials, modes of 
transposition, rhythms, writing 
styles) from their own inner 
being, not from the canons of 
classical or fashionable art. We 
engage in an artistic enterprise 
that is completely pure, basic; 
totally guided in all its phases 
solely by the creator’s own 
impulses” (Dubuffet, 1995, 
p.607).
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sem treino formal académico e com vidas profissionais paralelas à sua produção 
artística, são inspirados das mais variadas maneiras para criar peças artísticas. 
Stephanie Knappe e Catherine Futter, curadoras do museu Nelson-Atkins Museumof 
Art⁵², expressam algumas destas ideias numa entrevista feita por Priscilla Frank 
ao site americano Huffpost, no contexto de uma exposição realizada em 2015, com 
o título de A Shared Legacy: Folk Art in America. Stephanie Knappe refere “eram 
artistas que se reconheciam como artistas, como fabricantes/fazedores e criadores 
[…] Eu acredito que eles estavam cientes de seu talento […] Mas não creio que eles 
pensassem em expor em museus”⁵³ (citado em Frank, 2015, s/p).

Num texto com o título de TG 20/20, or what if industrial music was folk music?, 
publicado na Sound American nº25, em 2020, Drew Daniel expõe,

“normalmente, folk⁵⁴ é entendido em termos diacrónicos como uma 
tradição histórica. É sobre a resistência das formas que são passadas 
através das gerações, pela transmissão oral e a instrução em primeira 
mão, e isso assume a fonte crucial da sua vitalidade e do seu poder, é uma 
relação de múltiplas camadas ancestrais. O folk faz voltar atrás no tempo”⁵⁵ 
(Daniel, 2020, p.76).

No entanto, propõe pensar a música folk sem a presunção de passado, ou relação 
com gerações passadas. Nesse caso, expõe o exemplo da banda britânica da 
década de 1970, Throbbing Gristle, que produziu música industrial, mas continha 
atitudes que a aproximava de ideias folk, nomeadamente de “fazer instrumentos, 
inventar canções a partir de fragmentos de comentários ouvidos nos mercados 
públicos, inventar cultura e distribuí-la de volta para os amigos: isso também é 
‘música folk’”⁵⁶ (Daniel, 2020, p.76). Perante esta ideia, a Edições Fauve, encaram 
o folclore como manifestações ancestrais, que são mantidas através da transição 
entre gerações ou comunidades, mas também actuais, como algo que está em 
permanente mutação e que absorve e modifica o que os tempos concedem. Se é 
necessário olhar para o passado com interesse em conservar e aprender, através 
de levantamentos, recriações históricas ou preservação de testemunhos, é 
também preciso entender que é um processo contínuo, onde nada é estático e sem 
influências ou rupturas. Sobre o erudito e o popular, Domingos Tavares descreve 
uma posição de procura e amplitude perante estas ideias.

“Nesta linha de valorização da arte, um campo específico de investigação 
será o de compreender a importância da síntese dos valores contraditórias, 
colocando no mesmo plano o popular e o erudito, o antigo e o moderno, 
o particular e o universal. E assim, reconhecer tanto nos legados da 
tradição como nas rupturas emergentes de cada tempo, uma estrutura de 
conhecimento necessário à formação do pensamento criativo e, portanto, 
um factor de progresso” (Tavares, 2018, p.7).

Retomando as ideias que Catherine Futter expressa na entrevista, “existe 
de novo um interesse em arte folk, e posta no contexto de artistas treinados 
academicamente, vê-se que não são tão díspares, e que podem coexistir 
harmoniosamente juntas”⁵⁷ (citado em Frank, 2015, s/p). Para a Edições Fauve, as 

52   O museu albergou, em 
2015, a exposição A Shared 
Legacy: Folk Art in America, 
realizada a partir da colecção 
de Barbara L. Gordon, dedicada 
a arte folk americana e reunida 
ao longo de 25 anos.

53   Tradução livre. “These 
were artists who were aware 
of themselves as artists, as 
makers and creators [...] They 
were aware of their talent, I 
believe. [...] But I don’t think 
they were thinking about being 
in museums” (citado em Frank, 
2015, s/p).

54   Termo em inglês para 
folclore. Apesar de ser a sua 
tradução directa, em Portugal 
folclore contém ideias um 
pouco diferentes do seu termo 
em inglês, está mais presente 
como a recriação histórica 
de determinados intervalos 
de tempo, ou a cristalização 
de determinados objectos 
ou práticas antigas para a 
posteridade.

55   Tradução livre. “Typically, 
folk is understood in diachronic 
terms as a historical tradition. 
It is about the endurance of 
forms that are passed across 
generations through oral 
transmission and first-hand 
instruction, and it assumes 
that a key source of the 
form’s vitality and power is a 
certain layered relationship to 
ancestrality. Folk reaches back 
across time” (Daniel, 2020, 
p.76).

56   Tradução livre. “Making 
instruments, making up songs 
from snatches of overheard 
remarks in the public markets, 
making up culture and 
circulating it back to one’s 
friends: that, too, is `folk 
music´” (Daniel, 2020, p.76).

57   Tradução livre. “There is 
this re-interest in folk art and 
putting it in the context of 
academically trained artists, 
and seeing that those things 
aren’t so disparate, and that 
they can live harmoniously 
together” (citado em Frank, 
2015, s/p).
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várias áreas de interesse têm como objectivo, contextualizar, valorizar e perceber 
que a importância está nas manifestações artísticas e nos diálogos e expressões 
que provocam. Ao explicar a posição da editora perante estes assuntos, ficam 
esclarecidas as ideias da editora, e como é que se vai relacionar com editar e 
publicar as suas áreas de interesse. 

58   Disponível em https://
temporaryservices.org/served/
wpcontent/uploads/2013/11/
KionePosterHLPPointsWEB.jpg 
[consultado a 08.9 2021].

59   Site da editora onde 
consta o manifesto 
mencionado, disponível 
em https://www.4478zine.
com/2010manifest.html. 
[consultado a 08.9 2021]

3.1.3. Princípios

É através dos princípios, que se entende e constrói um conjunto de guias que 
direccionam e influenciam a editora. É também através deles que se criam as 
áreas de interesse que se visam explorar. Estes princípios a abordar, servem como 
directrizes que formalizam aquilo que a Edições Fauve pretende ser. Assim, este 
exercício é importante para esquematizar os princípios que guiam e fundaram o 
projecto.

No contexto das editoras independentes, a utilização de manifestos ou 
sistematizações dos seus princípios fundadores são comuns, pois estas estruturas 
editoriais surgem muitas vezes de projectos com ideias e princípios vincados, 
como por exemplo activistas ou políticos. A Half Letter Press, como já mencionada 
no primeiro capítulo, enumera através de uma imagem no seu site⁵⁸, aquilo que 
acreditam, pois serve como força motora para o projecto. Essas directrizes, guiam 
as edições que Marc Fischer e Brett Bloom publicam. Com um conjunto de guias 
muito presentes, o seu nome, por exemplo remete também para o formato em que 
publicam os seus livros. O projecto tem uma componente muito vincada daquilo em 
que acreditam e que lutam para fazer. Muitas das suas edições são sobre o meio 
independente ou sobre potenciar o trabalho criativo.

Da mesma forma, 4478zine foi uma editora independente fundada pelo artista 
holandês Erik van der Weijde. No seu site⁵⁹, o artista disponibiliza o manifesto da 
editora, que representa as vontades, motivações e perspectivas que pretendeu 
propor com a 4478zine. Constituído por 15 alíneas, entre elas consta como o livro 
pode ser um formato ideal para o seu trabalho, mas também como os princípios 
artísticos são fulcrais para cada projecto, ou como o investimento financeiro não 
deve bloquear, mas sim fazer reavaliar o projecto.
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Assim, foram pensados um conjunto de tópicos que descrevem como a Edições 
Fauve se posiciona perante alguns assuntos. São, nomeadamente, a posição da 
editora perante as manifestações e o trabalho artístico, assim como o seu papel 
na expressão pessoal e colectiva ou a sua função agregadora. Isto deve-se ao 
interesse em editar e publicar objectos relacionados com manifestações artísticas 
em vários contextos, tal como associados ao folclore ou a expressões singulares de 
indivíduos, como descritos no tópicos das áreas de interesse. São enumeradas da 
seguinte forma:

1.     Pretende-se cultivar uma noção de arte que não inferioriza ou discrimina os 
vários contextos onde pode surgir. Manifestações artísticas surgem em múltiplos 
cenários, de múltiplas maneiras.  

2.     Será editado e publicado o que interessa aos membros da editora. Uma das 
guias que se pretende traçar é a importância em acreditar e estar realmente 
envolvido no projecto. Acreditar no objecto final, aperfeiçoando o processo sempre 
que possível.

3.     Uma editora pode ser encarada como um projecto artístico, como já descrito, 
e a Edições Fauve pretende sê-lo. Ao editar será automaticamente iniciado um 
diálogo entre o autor e a editora, fazendo com que a editora seja também um 
contribuinte activo para o projecto conceptualmente, não apenas logisticamente 
ou financeiramente. Serão respeitados os desejos de todos os autores que 
pretendam trabalhar connosco, esforçando-nos para um diálogo e uma verdadeira 
colaboração.

4.     Pretende-se com a Edições Fauve criar uma comunidade de diálogo e elevação 
do que pode ser esquecido ou designado sem muito interesse. 

Depois de enumerados os vários princípios que têm a editora em mente, segue-se o 
desenvolvimento dos restantes tópicos, que têm remetem para uma organização da 
Edições Fauve.
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3.1.4. Autores e colecções e público-alvo

Pretendem-se como autores, todas as pessoas que manifestem interesse em editar 
pela Edições Fauve, e por consequente, que exista também uma reciprocidade por 
parte da editora em editar os projectos. Pretende-se que cada projecto faça sentido 
perante o catálogo e as ambições da editora, e que se priorize a comunicação 
e o diálogo, com a finalidade de criar a melhor publicação para o autor e para a 
editora. Para tal, será necessário que se mantenha presente uma comunicação 
entre os vários agentes que contribuem para a publicação. Perante este tópico, 
é também relevante salientar a importância das afinidades e afectos, referida no 
caso de estudo da ATLAS Projectos. Proporcionam uma comunidade de autores 
e colaboradores, com quem se pretende trabalhar, onde a motivação reside na 
admiração e na afeição pelos interesses e trabalho que realizam. Assim, a já 
mencionada rede de afectos, é importante para garantir uma partilha genuína e 
criar uma comunidade estável que envolve a editora.

Quando ao público-alvo, idealiza-se com as publicações editadas, abranger 
o público mais diverso possível, ou seja, idealmente conseguir chegar a 
vários contextos ou vários lugares. Apesar de se poder designar um público-
alvo específico, que se refere a artistas ou pessoas interessadas em arte, o 
estreitamento de um público funcionaria contra os interesses da editora. Para tal, 
será considerado que ao publicar se deverá ter em mente o público, mas este pode 
também nascer com a publicação. Para este tópico, recorda-se o conselho deixado 
por Rui Silva (2021), em entrevista com o Gabinete Paratextual, de pensar horizontes 
amplos que criem novos públicos e novas comunidades através dos artefactos 
editados.  

Um método passa por reduzir sempre que possível o custo de produção e por 
consequência o preço da publicação. No entanto, por vezes a inacessibilidade está 
na distância entre a editora e o público pretendido, e essa tendência será muito 
importante de rebater, quando se pretende editar objectos ligados à arte popular 
ou ao património. Outro método, será pensar naquilo que o autor pretende editar, 
e procurar uma distribuição mais eficiente, através de lojas especializadas, ou se 
fizer sentido distribuidoras.
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3.1.5. Formatos, objectos e tiragens

Ao abordar este tópico, é importante manifestar que apenas será pensado o 
formato que mais fizer sentido para cada projecto, partindo de uma posição 
semelhante à editora ATLAS Projectos, descrita no capítulo anterior. Desta forma, 
será tratado projecto a projecto, desenvolvendo a publicação no formato e tiragem 
mais adequado ao que se pretende trabalhar. Apesar de existir um foco de 
interesse em editar livros e música (ou todas as formas que um livro pode assumir, 
assim como os vários formatos que são utilizados para editar música), manifesta-
se também a vontade de editar objectos seriados e limitados, como por exemplo, 
se num projecto fizer sentido, uma série de pequenas esculturas ou gravuras. Será 
considerado como é que isso se pode realizar. Esta vontade surge pela idealização 
de uma estrutura editorial que pode conter em si, muitos projectos diferentes, 
alargando as possibilidades. O foco muito estreito num formato ou num tipo de 
objecto, não é para já o pretendido, pois o afunilamento das ideias de como se irá 
produzir, não está dentro das vontades da editora.

É igualmente importante expor a ideia que a Edições Fauve pretende estabelecer 
perante formatos e tiragens. Consiste no cuidado em criar publicações, que quando 
possível, são de baixo custo ao público. Por outras palavras, é importante dentro do 
projecto que se está a realizar, produzir um objecto cuidado, com qualidade e valor, 
mas com um custo controlado e preferencialmente baixo. Para isso, é necessário 
nessas situações ter em consideração os formatos que proporcionem menos 
gastos em papel, impressões mais simples ou papel mais acessível. Esta posição 
visa também, procurar encontrar soluções mais ecológicas e viáveis mesmo com 
um orçamento baixo. Será necessária uma posição de aprendizagem e procura 
permanente.

Contudo, haverá certamente projectos que requerem uma impressão mais 
detalhada, e mais trabalho na sua produção ou um papel mais específico. Por 
exemplo, um livro de fotografia tem de assegurar que as reproduções estejam 
o mais próximo possível da forma pretendida pelo autor, não sendo possível 
assegurar um orçamento muito baixo. Como William Morris expressa em The Ideal 
Book, “se quiser publicar uma edição de um livro bela, assim como barata, faça-o; 
mas que sejam dois livros, e se não o conseguir pagar (ou o público), despenda 
do seu engenho e do seu dinheiro para fazer o livro barato o mais belo possível”⁶⁰ 
(Morris, 1893, s/p).

60    Tradução livre. “If you want 
to publish a handsome edition 
of a book as well as a cheap 
one, do so; but let them be two 
books, and if you (or the public) 
cannot afford this, spend your 
ingenuity and your money in 
making the cheap book as 
sightly as you can” (Morris, 
1893, s/p).
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3.1.6. Periodicidade e distribuição

Ao pensar no planeamento da Edições Fauve e ao manifestar um interesse 
em desenvolver um projecto sem muitos limites do que se pretende editar, a 
periodicidade será um incentivo em manter a editora activa. Definir um limite 
mínimo de três edições por ano, prevê uma cadência mínima do projecto. 
Dependendo das publicações, podem ser mais trabalhosas e dispendiosas, assim, 
um número baixo e sem períodos ou prazos determinados, parece o mais flexível, 
tendo em conta que não existe uma lista definida de publicações por editar. É 
necessário nesta fase, assumir o carácter experimental e fluido que a estruturação 
da editora tem.

A distribuição, no caso da Edições Fauve, deve ter em mente o que foi descrito 
no caso de estudo dedicado à editora Shelter Press, ou seja, compreender que a 
distribuição de formatos como o livro, não é feita nos mesmos meios que formatos 
de edição de música. Mesmo que exista uma sobreposição de públicos, são áreas 
diferentes, pois apesar de existir um interesse comum no objecto/artefacto, não se 
manifestam da mesma forma.

No entanto, devido à escala mais pequena da Edições Fauve, torna-se oportuno 
rever como é feita a distribuição da Edições AMATEUR, abordada no seu caso de 
estudo. Numa fase inicial, onde a produção não é alta, a distribuição pode ser feita 
através dos próprios membros e dos canais da editora. Esta postura faz com que as 
publicações circulem também num meio mais íntimo, de contacto directo entre a 
editora e o seu público.

Depois de abordar estas duas posições perante este aspecto, será feita 
inicialmente pensada a distribuição através de três vertentes.

• A partir da própria editora, através dos seus canais de comunicação, 
como redes sociais e loja online. Se por um lado é um processo mais 
demorado e exige uma presença mais pontual e recorrente, permite uma 
flexibilidade no tempo investido e uma comunicação mais próxima com 
o público. A presença virtual da editora pode também levá-la a públicos 
mais extensos e diferentes, não sendo regida por restrições geográficas. 
Estão em mente, plataformas actuais que se adequam ao que se 
pretende tratar, como o Instagram, Facebook, Bandcamp, Soundcloud, etc.

• Através de lojas ou espaços dedicados às publicações independentes. 
Estes são dos sítios mais importantes, pois agregam já um público, 
facilitando o contacto com novos leitores e ouvintes, mas também com 
outros projectos, editoras e autores. Existem para uma comunidade 
que visita um espaço com as publicações independentes em mente. 
Considerando os interesses da editora, os locais em mente são tanto 
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dedicados a música, como livrarias ou espaços artísticos. Depois 
será necessário estabelecer um contacto com as lojas para perceber 
se existe interesse em vender com as publicações e quais as suas 
formalidades. Segue-se um pequeno levantamento de espaços 
iniciais, que consideramos serem do nosso interesse , por são locais 
que frequentamos e que nos parecem ter a identidade e públicos que 
consideramos ser o público-alvo das nossas edições.

  Matéria Prima (Porto)
  Térmita (Porto)
  Flâneur (Porto)
  Livraria i2ADS/FBAUP (Porto)
  Senhora Presidenta (Porto)
  Poetria (Porto)
  CAVA.Galeria (Viseu)
  Carmo’81 (Viseu)
  Stet (Lisboa)
  Flur (Lisboa)
  Livraria ZDB (Lisboa)
  Galeria Zaratan (Lisboa)

• Por último, através das feiras dedicadas à publicação independente. 
São acima de tudo um ponto de convergência de uma comunidade 
interessada, mas também actuam como montras do catálogo produzido 
e proporcionam uma aproximação física enquanto existem. Funcionam 
como ponto de contacto com outros projectos, distribuidores, curadores, 
autores e públicos.

A sua dimensão é muito variável, existem feiras locais, com interesse 
em expor pequenas estruturas ou autores, e feiras internacionais, 
como a Printed Matter Book Fair em Nova Iorque, ou Miss Read: The 
Berlin Art Book Fair em Berlim, que contam com a presença de editoras 
provenientes de vários países. As intenções são igualmente variáveis, 
podem ter um foco em demonstrar uma posição mais underground e 
local, como feiras de zines, mas também podem assumir uma dimensão 
maior com colóquios e pessoas convidadas sobre a área em questão.

A participação também pode ser feita de várias formas, algumas feiras 
proporcionam uma open call antes de cada edição, outras interagem por 
convite, ou é sempre possível entrar em contacto e propor a participação 
da editora. Integrar estas feiras, nomeadamente as internacionais, tem 
a contrapartida de ser um investimento, é preciso uma aferição prévia 
do número de livros a levar em carga, e incluir viagens e estadia. Para o 
começo, ou editoras mais pequenas e informais, essa opção nem sempre 
está à partida disponível.
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Para este relatório, são enumeradas algumas feiras nacionais e 
internacionais, como levantamento.

 Feira da Alegria (Porto)
 Sábado-Feira (Porto)
 Feira Feia (Lisboa)
 Feira Gráfica (Lisboa)
 Feira Raia (Lisboa)
 Printed Matter Book Fair (Nova Iorque e Los Angeles)
 Friends with Books: Art Book Fair (Berlim)
 Miss Read: The Berlin Art Book Festival (Berlim)
 Libros Mutantes — Madrid Art Book Fair (Madrid)
 Sprint - Independent Publishers and Artists’ Books Salon (Milão)

3.1.7. Sustentabilidade e Financiamento

Este tópico para além de ser importante é também muito desconhecido e difícil de 
abordar. Na pesquisa sobre editoras independentes, existem algumas formulações 
que surgem. Editoras que funcionam como uma pequena empresa, como a Editora 
Dafne⁶¹, lidam com lucro e têm uma produção e vendas anuais. Por vezes é possível, 
e se as ambições da editora assim o permitirem, associar a uma empresa já 
existente, proporcionando uma estrutura já formalizada e com estabilidade para 
acolher a editora. Podem estar assentes em associações ou cooperativas, serem 
sem fins lucrativos, como a Chili Com Carne, ou a estruturação inicial da ATLAS 
Projectos, e dessa forma contar com apoios financeiros externos, mas sempre com 
consciência que têm de lidar com a venda de produtos dentro da associação. Em 
casos de estruturas muito pequenas, como a Panda Gordo⁶², através da actividade 
profissional de quem trabalha como trabalhador independente ou editor, ou em 
microestruturas, funcionam muitas vezes simplesmente em economia paralela.

Planear uma editora passa também por perceber qual o melhor modelo a aplicar, 
e compreender que é necessário criar uma estrutura para favorecer o crescimento 
de uma editora independente. Para a que se pretende planear em específico, 
este assunto ainda está por clarificar, pois será necessário mais tempo e uma 
mudança na situação financeira para o fazer. Assim, é idealizado um plano de 
pesquisa e aconselhamento, nomeadamente um contabilista especializado em 
áreas mais próximas do assunto, como em freelance ou trabalhador independente, 
para um melhor entendimento, tendo em conta que se pretende assegurar uma 
sustentabilidade, pois é irrealista, esperar rendimentos altos da publicação 
independente e sem muito investimento inicial. 

No âmbito da Printed Matter Virtual Art Book Fair 2021, foi realizada uma palestra⁶³ 
sobre as questões em redor das finanças de editoras independentes e a sua 
sustentabilidade, com o título de Towards A Self Sustaining Publishing Model. 
Nela, os participantes expõem conselhos, dados e informação sobre como gerem 
financeiramente as suas editoras. Marc Fischer partilha uma marcante e valorosa 

61    Site da editora disponível 
em https://dafne.pt/o-que-e/. 
[Consultado em 9.9.2021] 

62    Site da editora disponível 
em http://www.opandagordo.
com/ [Consultado em 9.9.2021] 

63   Disponível em https://
www.youtube.com/channel/
UC2Tq6nQMM9Q8leRu
Gmewm8Q [Consultado em 
9.9.2021].
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declamação de conselhos, saberes, métodos e estratégias das experiências de mais 
de 30 anos em primeira pessoa de produção independente. Depois da palestra, 
Fischer publicou uma edição que está disponível para consulta e para compra 
na loja da Half Letter Press. Entre as palavras, estão conselhos de cooperação, 
“colabora com pessoas e pagar-lhes com publicações (se elas concordarem 
com isso)”⁶⁴ (Fischer, 2021, s/p), o que permite editar tiragens maiores e aliviar o 
orçamento, ou recomendações de produção,

“[...] idealmente, a publicação deve custar 1/5 ou 1/6 do preço de retalho 
a ser feita. Se se vende uma publicação de $10.00 através de uma loja, 
provavelmente só ganharás $6.00 ou menos, depois da loja receber sua 
parte. Portanto, o ideal é que o livro de $10.00 custe $2.00 ou menos a ser 
feito”⁶⁵ (Fischer, 2021, s/p).

Vivian Sming, da editora Sming Sming Books⁶⁶ aborda também uma questão muito 
relevante, a gestão do investimento financeiro inicial e a distribuição do rendimento 
de cada edição. Durante a palestra mostra vários modelos, que foi utilizando 
ao longo do tempo. Incluem formas diferentes de gerir os gastos de criação de 
uma publicação, e proporcionam soluções para vários tipos de projectos, como o 
custear a produção ao autor e à editora, ou como gerir o pagamento do autor dos 
rendimentos. Para a Edições Fauve, tenciona-se perceber as características de cada 
projecto, para aplicar o melhor modelo para a situação, e os modelos apresentados 
por Sming revelam-se úteis nesta procura.

Sendo este o último tópico a abordar, e pensados e desenvolvidos os anteriores 
que contribuem para a estrutura da editora, fica mais claro qual a sua posição e 
interesses perante editar e publicar. Depois de esquematizado o que se entende 
para a Edições Fauve, foi tratado o lado gráfico do projecto, com o desenvolvimento 
da sua identidade visual, e um conjunto de três publicações, que reúnem 
características que se pretendem abordar no futuro catálogo da editora.

64    Tradução Livre. 
“Collaborate with people and 
pay them with publications 
(if they are cool with that)” 
(Fischer, 2021, s/p).

65    Tradução Livre. “Ideally 
your publication should cost 
1/5th or 1/6th of the retail price 
to make. If you sell a $10.00 
publication through a store, 
you are probably only going to 
make $6.00 or less after the 
store takes its cut. So ideally 
your $10.00 book costs $2.00 
or less to make” (Fischer, 2021, 
s/p).

66    Site da editora disponível 
em https://www.smingsming.
com/collections/sming-
sming-books [consultado em 
9.9.2021].
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3.2. Identidade Visual da Editora

Ao planear uma editora, é também essencial pensar como será a sua identidade 
gráfica. Para a Edições Fauve, existe a vontade de delinear e produzir cada 
publicação, projecto a projecto, como já mencionado. Desta forma, não se pretende 
para já criar uma linha gráfica que rege a editora, mas sim um conjunto de guias e 
orientações para a sua identidade. Não se pretende que fique muito estruturado 
pois, como visto no caso da Edições AMATEUR, que tem uma linha gráfica 
delineada, este processo surge através de fazer, de escolhas que fazem sentido ao 
longo das publicações que foram editadas. Assim, é importante para a editora que 
se está a desenvolver, que exista o espaço para a experimentação. Do mesmo modo, 
ao serem produzidas publicações em colaboração próxima com os autores, crê-se 
que ao longo do futuro catálogo, possam vir a existir técnicas utilizadas e escolhas 
dos membros da editora que manifestem uma futura identidade da editora nas 
publicações.

Assim, foram desenvolvidas algumas guias para a imagem que acompanha a 
editora nas plataformas online, como as suas redes sociais, ou em eventos, como 
feiras. A ideia primordial que acompanhou este processo, foi a justaposição entre 
o seu nome, Edições Fauve, que nasce do termo francês fauve, que significa uma 
fera felina, e a expressão de materialidade e um carácter manual, que é um dos 
interesses da editora. Desta forma, o seu logótipo é uma criatura felina, desenhada 
a tinta-da-china e foi mantida a textura que o pincel e tinta proporcionam. Esta 
imagem, oferece duas possibilidades consoante o enquadramento em que está 
a ser utilizada, na sua totalidade, ou a partir do pormenor da sua cabeça, como 
exemplificado nas figura 22. Quando escrito o nome da editora, é utilizado o mesmo 
processo, de escrita com pincel e mantendo a caligrafia e textura. A intenção é 
invocar uma posição DIY, manual e espontânea.
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Figura 22. Paleta de cores e logótipos da Edições Fauve. Na versão integral, 
ou a partir do pormenor da cabeça, e acompanhada com nome da editora a 
tinta-da-china. 
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Figura 24. Utilização da identidade gráfica nas redes sociais Instagram e Bandcamp.
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3.3. Publicações planeadas

Depois de delineada a estrutura da Edições Fauve, o projecto realizado consiste 
também em projectar três publicações, que funcionam como publicações 0, com 
intenção de as editar no primeiro ano de existência da editora, que vai de encontro 
ao número mínimo delimitado no tópico sobre a periodicidade. Estas publicações 
servem igualmente para pôr em prática as ideias que foram estruturadas ao longo 
deste capítulo.

Igualmente, a concepção destes objectos pôs em evidência a posição de artista-
editor-publicador, que Isabel Carvalho (2019) refere no seu texto O artista-editor. 
Como abordado no capítulo com a pesquisa para este projecto, editar faz parte 
do trabalho da editora de seleccionar, rever e organizar. Como observado nos 
projectos, La Bibliothèque Fantastique, de Antoine Lefebvre ou NO-ISBN, de 
Bernhard Cella, as decisões que a posição de artista e editor exige, contribuem para 
caracterizar o trabalho artístico de cada um. Sendo os membros da Edições Fauve, 
os seus dois fundadores, este trabalho é desempenhado por ambos. Assim, ao 
desenvolver as três publicações foi necessário criar diálogos com os vários autores, 
abordar o conteúdo a ser editado, mediar as posições entre a editora e o autor e 
proceder à concepção gráfica e produção dos objectos. Durante esta processo 
tornou-se ainda mais evidente o que foi referido em entrevista à Edições AMATEUR,

“relativamente à questão da intenção prévia do autor em termos de 
grafismo, podemos dizer que o que mais nos interessa é trabalhar com 
autores que estejam dispostos a vê-la discutida, porque o processo de 
criação física e gráfica do objecto também é coisa que nos dá gozo e que 
cremos ser importante para a tal intenção de criar um todo coerente” 
(Ferreira et al., 2021).

Apesar da posição da Edições Fauve não ser inteiramente igual neste aspecto, é 
em parte. Não se pretende que exista uma linha gráfica já definida, mas pretende-
se trabalhar com os autores para encontrar um objecto num lugar-comum, a 
concretização de uma colaboração entre editora e autor, que surge através das 
contribuições de ambos. Este aspecto demonstra também a importância do lado 
afectivo das editoras independentes mencionado no caso de estudo da ATLAS 
Projecto. As três publicações são o resultado de uma colaboração entre a editora e 
o material proposto pelos autores. 
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3.3.1. Publicação planeada #1 – “De quem és?” 
de Gil Raro

Apresentação do projecto e do autor

Esta publicação consiste num pequeno livro, com o título de De quem és?, nascido a 
partir de um documento colaborativo, que alberga um levantamento de mais de 200 
alcunhas de famílias da aldeia de Fiães, em Santa Maria da Feira. Este projecto, 
é da autoria de Gil Raro, assim como o texto que abre a publicação. Foi realizado 
através do grupo de Facebook, Contributos para um Arquivo Fianense, administrado 
pelo autor. 

Gil Raro é um artista plástico e investigador que se dedica à recolha, levantamento 
e reprodução de objectos e costumes populares e históricos. A sua prática artística 
e investigação fundem-se, sendo as suas obras influenciadas pelo seu interesse 
histórico. Possui vários projectos, entre eles O Alfaiate do Povo, que se dedica à 
recolha, análise e reprodução de peças de indumentária dos séculos XVIII, XIX e XX. 
Este projecto visa recolher informação para aprendizagem e arquivo, assim como 
para reprodução das peças nos dias que correm, com os métodos de confecção 
originais. A sua procura contínua sobre estes assuntos, fazem com que tenha 
adquirido um espólio vasto de peças, documentos e conhecimento, que contribuem 
igualmente para uma prática artística muito rica e interessante.

Processo de edição e diálogo com o autor.

Este livro surge a partir de um convite feito ao Gil Raro. A já existente amizade e 
afinidade, e os interesses semelhantes partilhados, levaram à vontade de colaborar 
numa publicação. Devido às áreas de interesse da Edições Fauve, esta colaboração 
é muito pertinente, pois os conhecimentos e a pesquisa do autor, e a sua prática 
artística, vão de encontro ao que se pretende trabalhar na editora. Depois de feito 
o convite, o autor forneceu material que achou oportuno editar e foi feita uma 
selecção e conceptualização do que poderia surgir.

Processo de concepção gráfica

A proposta para esta publicação, foi realizar um pequeno livro a partir do projecto 
De quem és?. Esta publicação vai de encontro à pretensão mencionada de editar 
pequenos livros de custos reduzidos, descrita no tópico 3.1.5, dedicado aos 
formatos, objectos e tiragens, no presente capítulo. Dessa forma, o livro foi pensado 
para ser simples, de custo de produção baixo, mas sem comprometer o interesse 
gráfico e artístico.
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Figura 25. Propostas iniciais para a paginação e capa.
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A sua concepção gráfica, origina da vontade de fazer a ponte entre uma paginação 
semelhante a livros antigos, como monografias ou boletins, e um ponto de vista 
contemporâneo, feita a partir de meios digitais, utilizados actualmente. Para 
tal, foi utilizada a fonte Baskervville, e as notas de rodapé assinaladas como nas 
monografias consultadas. No entanto, o texto foi alinhado à esquerda, e para o 
número de páginas foi utilizado um tipo não serifado, neste caso a fonte Roboto. 
Como a maior parte do conteúdo consiste numa lista, foi utilizada apenas a página 
da direita para a listagem dos nomes. Esta escolha advém da intenção de ritmar 
a leitura do livro como uma lista contínua, evitando-se existirem duas colunas na 
dupla página.

Foram feitas ilustrações para o livro, procedendo a partir da ideia de árvore 
genealógica. A árvore que surge, é simétrica e esquematizada, no entanto, foi 
evitada uma relação directa com o esquema de genealogia, com a finalidade de 
aludir uma ideia, e optar por pensá-la de forma orgânica inspirada pela natureza. 
Para o desenho, foi utilizado tinta-da-china.  

A escolha dos papéis utilizados, surge de uma primazia pelo papel texturado, que 
para esta publicação dialoga com a paginação simples do livro. A materialidade que 
o papel manteigueiro traz à publicação, ao ser bastante texturado e de cor cinza, 
reforça um carácter orgânico pensado também para as ilustrações. Para a capa, 
foi utilizado um papel com gramagem superior para conferir estrutura ao livro. A 
sobrecapa, é impressa em papel antigo, devido ao interesse de trabalhar materiais 
que sejam eles também afectados pela passagem do tempo. Foi igualmente 
importante que existisse coesão em relação ao resto dos papéis empregues.  

Figura 26 e 27. Ilustrações realizadas para o livro.
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Referências 

As referências consultadas que ajudaram a conceptualizar este livro variam. 
Consistem em monografias e boletins antigos (fig. 28, 29, 31 e 32), assim como 
publicações contemporâneas como a Sound American (fig. 30), e livros de bolso 
económicos, como por exemplo a colecção Great Ideias da Penguin Books. Foi 
importante a análise da paginação e construção de livros antigos para referência, 
como a demarcação da mancha tipográfica ou a utilização dos elementos gráficos. 
A revista Sound American foi uma referência pelo seu design simples e composto, 
com uma organização clara e elegante. 
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Figura 31 e 32. Arte em Portugal, 1950, e pormenor da capa.
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Maqueta final e a sua produção

A sua produção deste livro é feita em a partir dos seguintes materiais: papel 
manteigueiro de 100 g/m² para o seu miolo, offset reciclado de 250 g/m² para a sua 
capa e papel antigo para a sobrecapa, com impressão digital. Esta última opção, 
pode variar consoante a quantidade da reserva do papel utilizado. O livro consiste 
num caderno único, e foi escolhida a costura canoa. A escolha desta solução deve-
se à simplificação da construção.

Para este projecto, não se pretende definir uma tiragem, existindo o interesse de 
ir produzindo o livro enquanto existir a necessidade de o fazer. Desta forma, os 
materiais utilizados podem variar consoante a edição, devido ao uso de papéis 
descontinuados ou antigos.

Figura 33. Maqueta final do livro De quem és?



59 Figura 34, 35, 36 e 37. Maqueta final do livro De quem és?.
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3.3.2. Publicação planeada #2 – Interlúdio de 
Bruno Silva

Apresentação do projecto e do autor

Este livro intitula-se Interlúdio, e consiste num conjunto de 7 fotografias, da autoria 
de Bruno Silva, acompanhadas por um texto de Francisco Oliveira. Interlúdio refere-
se à peça musical entre dois actos, remete para o que se encontra no intervalo de 
duas coisas, o tempo e trabalho entre projectos, a quietude em potência.

Bruno Silva é fotógrafo e professor no Instituto de Produção Cultural e Imagem. 
Apesar de fotografar há mais tempo, começou apenas em 2014 a expor o seu 
trabalho, tendo já ganho várias bolsas e feito várias exposições desde então. 
Explora a memória e o território, como um espaço é vivido ou o que nele acontece. 
As imagens que produz são carregadas de força e significado, capazes de 
transportar para um lugar proposto pelo autor. De uma beleza singular, a sua 
fotografia é forte e com carácter, mas muito sensível e emocional, revelando uma 
humanidade subentendida a quem a observa.  

Processo de edição e diálogo com o autor.

Esta publicação, surge igualmente da rede afectiva em redor da Edições Fauve. 
Assim que existiu a vontade de colaborar com outros autores, surgiu a vontade 
de trabalhar com o Bruno. A sua fotografia, que trabalha o território e as pessoas 
que o vivem, atendendo a uma postura muito sensível e experimental,  enquadra-
se perfeitamente no futuro catálogo da editora. Assim, depois do convite feito ao 
autor, sucedeu uma conversa sobre a publicação e o seu conteúdo. Já existia uma 
ideia inicial, o interesse de Bruno era trabalhar fotografias produzidas no intervalo 
de vários projectos em simultâneo, num livro em acordeão. Foi feita a proposta 
à editora de elaborar um projecto a partir de uma selecção das 26 fotografias 
entregues. 

Processo de concepção gráfica

Depois de reunir com o autor, decidiu-se priorizar a impressão das imagens neste 
projecto. O processo começou por perceber quais as dimensões possíveis dentro 
dos meios que estavam disponíveis, tendo em conta que seria necessária uma 
impressão muito específica para as fotografias. Pretendia-se uma impressão mate 
e detalhada, evitando ao máximo o brilho possível, possibilitando uma leitura 
profunda do contraste das imagens escuras. Depois de algum aconselhamento, 
optou-se por fazer a impressão das imagens em separado, e feita a sua colagem 
com adesivo bi-cola numa folha previamente vincada e sem montagem, ou seja, 
visto que eram as imagens que podiam passar pelo processo de colagem, já 
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não existiam constrangimentos no comprimento do papel na impressão. Desta 
forma, não fazia sentido fazer a montagem das imagens e das páginas, existindo 
a possibilidade de um papel contínuo. Foi possível manter as imagens com a 
impressão desejada e o acordeão numa folha inteira. O papel para esta base foi 
escolhido pela sua cor mais próxima do papel da impressão das fotografias e a 
textura leve, foi pensada para dar corpo ao miolo que será manuseado.

Depois de delimitar a forma do objecto, procedeu-se à concepção do seu layout. 
Depois de várias combinações diferentes e considerações sobre a ordem das 
imagens, foram seleccionadas 7 fotografias das 26 inicialmente propostas. A sua 
ordem parte de uma leitura seguida, do livro aberto, mas também na sua relação 
em pares, à excepção da primeira, que abre o livro sozinha. As dimensões do livro, 
foram determinadas a partir da proporção das imagens, tendo sido acrescentada 
uma moldura de 1 centímetro em seu redor, configurando-se com 14 centímetros de 
largura, por 20 centímetros de altura.  

Figura 38. Propostas para a ordem e selecção das 7 fotografias do livro, sendo a primeira a que se escolheu. 
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Para proteger e acompanhar o miolo em acordeão, existiram também várias 
configurações possíveis para a capa. Inicialmente, determinou-se que seria 
semelhante a uma sobrecapa, onde cada aba encaixava no miolo e o resguardava. 
Contudo, apesar de proporcionar uma leitura mais linear das fotografias, esta 
possibilidade deu lugar a uma capa de apenas 1 aba, onde encaixa o acordeão. Esta 
solução surgiu da necessidade de inserir o texto que acompanha as imagens na 
publicação. 

Com a ênfase que se pretende dar à força das imagens, o resto do livro foi pensado 
para ser simples e discreto. A capa, consiste apenas no título e no autor, composto 
em maiúsculas e small caps devido à sua capacidade de monumentalidade e 
destaque. Foi uma forma de salientar os elementos de forma contida. Igualmente, a 
fonte utilizada é Source Serif Pro, pois invoca um aspecto clássico e sóbrio. 

O texto no interior da capa foi paginado em diálogo directo com a primeira 
fotografia. Justificou-se a mancha tipográfica que ocupa em bloco a cabeça da 
página. O papel utilizado envolve as fotografias e replica o seu efeito mate. A 
impressão é salientada pelo contraste de brilho com o papel. Assim, foi necessário 
ter em atenção questões de legibilidade, nomeadamente ao trabalhar o texto. Para 
tal, utilizou-se um corpo de letra maior.

Referências 

As referências para este projecto, são acima de tudo photobooks. Os livros 
que foram consultados são Rien (fig. 40), de André Cepeda⁶⁷, os livros que dos 
fotógrafos Raymond Meeks⁶⁸, e Trent Parke realizaram. 

Figura 39. Oxbow, Raymond Meeks, 2011

67    Site do fotógrafo  
disponível em http://www.
andrecepeda.com/[consultado 
em 28.9.2021].

68    Site do fotógrafo  
disponível em http://www.
raymondmeeks.com/ 
[consultado em 28.9.2021].
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Figura 40. Rien, André Cepeda, 2015

Figura 42. To the sea: I. The Road Trip, Trent Parke, 2013

Figura 41. To the sea: II. The Lifesaver, Trent Parke, 2013
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Maqueta final e a sua produção

Para a concretização deste livro, foi utilizado para a capa papel Plike de 330 g/m² 
em preto, com impressão digital, e para o acordeão papel Connoisseur de 300 g/m² 
em branco natural. Para as fotografias, utilizou-se uma impressão giclée, em papel 
Epson archival mate de 189 g/m².

A tiragem desta publicação ainda está por aferir com o autor. Para a produção final 
igual à maqueta apresentada, a tiragem será pequena, devido ao recurso intenso 
de montagem e impressão das imagens. Se existir preferência por uma edição 
com uma tiragem maior, de 100 ou 300 exemplares, será necessário recorrer à 
impressão offset.

Figura 43. Maqueta final do livro Interlúdio.



65Figura 44 e 45. Maqueta final do livro Interlúdio.



66Figura 46 e 47. Maqueta final do livro Interlúdio.



67Figura 48. Maqueta final do livro Interlúdio.
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3.3.3. Publicação planeada #3  –  An All 
Involving Sound de Louis Wilkinson

Apresentação do projecto e do autor

Esta publicação, consiste na edição física do álbum An All Involving Sound, feito 
por Louis Wilkinson, no contexto da sua tese de mestrado. O álbum consiste na 
gravação, dentro de uma câmara reverberante, de uma peça sonora composta 
pelo autor, em torno de um único acorde estático, emitido num sistema de som 
em ondas simples sinusoidais. A circulação no espaço e a sua presença são 
registadas através de microfones binaurais intra-auriculares, que captam as subtis 
transcrições e evoluções dos sons.

Louis Wilkinson, é um músico sediado no Porto. Licenciado em Música Electrónica 
e Produção Musical e mestre em Música Interactiva e Design de Som, o seu trabalho 
desenvolve-se em torno das ideias de música contemplativa e questiona noções 
estabelecidas pela história da música ocidental como a afinação e temperamento.

Processo de edição e diálogo com o autor

A publicação surge depois de o álbum estar realizado, com as músicas finalizadas, 
mas sem plataforma para o editar. O convite feito ao autor, advém da rede de 
afectos já mencionada, e pelo interesse em editar música experimental com uma 
postura académica, o que expande o catálogo da editora. É importante que exista 
um leque variado de manifestações artísticas. Igualmente, existiu o interesse na 
possibilidade de produzir uma edição física, que fosse de encontro à música. A 
colaboração com a Edições Fauve neste projecto, decorreu através do diálogo com 
o autor sem uma ideia muito formalizada do que pretendia. Assim, o processo foi 
gradual, ganhando forma à medida que foi desenvolvido, o que exigiu a mediação 
entre as propostas da editora e as ideias do autor.

Depois de uma reunião com Louis, foram propostas várias hipóteses, contemplando 
inicialmente a edição em cassete, mas percebendo que o álbum não faria sentido 
no formato, devido à qualidade do som, optando pela edição em compact-disc. 
Depois, o projecto teve várias iterações na concepção do objecto, porém, foi 
decidido um livrete que alberga e envolve o objecto.
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Processo de conceptualização e design

Durante a conceptualização deste projecto, decidiu-se manter sempre muito 
presente o carácter processual do álbum. A referência ao seu processo, ajudou a 
desenvolver a publicação e a guiar as escolhas que foram feitas. Assim, começou-
se por desenvolver pela ideia da capa, tendo em conta que será editada em formato 
físico, mas também estará disponível na plataforma digital Bandcamp.

A ideia desenvolveu-se a partir da câmara reverberante utilizada. Com base 
nas suas dimensões, representou-se através de projecções ortogonais várias 
vistas da câmara. Depois de isoladas, foram transferidas para um papel em 
branco, e pintadas com tinta-da-china. Para dar profundidade ao desenho, foram 
aplicadas várias camadas de tinta de maneira a criar áreas mais saturadas, e por 
consequência, mais escuras. Os resultados, presentes na figura 49, foram depois 
digitalizados e tratados digitalmente. As imagens que se criaram são as utilizadas 
na publicação, nomeadamente na sua capa.

Com a intenção de manter a publicação monocromática e clara, como idealizada 
depois de ouvir a música e ver fotografias do espaço, a composição partiu das 
imagens que foram produzidas da câmara reverberante, que são mais densas 
e escuras. O texto, foi composto em seu redor, as frases e palavras ocupam o 
espaço negativo das páginas, semelhante ao som que ocupa o espaço da câmara 
reverberante. Para tal, foi atribuída a cada página uma porção do texto trabalhado 
a sua composição. Devido ao meu processo de trabalho, utilizei uma maqueta (fig. 
51 e 52) para, de forma mais intuitiva, utilizar a colagem para compor os vários 
elementos. Foi escolhida uma fonte não serifada, a Roboto, devido à sua clareza e 
simplicidade.

Figura 49. Desenhos da câmara reverberante a tinta-da-china.



70 Figura 50. Composições iniciais a partir dos desenhos da câmara reverberante.
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Assim, o texto foi utilizado como um elemento gráfico segmentado, que preenche 
a página, pois a leitura é feita através das palavras dispersas, mas vagamente 
dispostas para proporcionar a leitura das frases. Da mesma forma, recorreu-se aos 
tipos em itálico e em negrito para ritmar e destacar palavras do texto, optando por 
não utilizar hierarquias de tamanho do seu corpo para não se tornar muito confuso. 
Igualmente não se utilizou numeração nas páginas. Seguindo a mesma linha de 
pensamento, o ponto foi também utilizado como um elemento, organizado em 
linhas dispersas pelo livro. Para manter a leveza do projecto, outras imagens foram 
utilizadas para além das criadas a tinta-da-china. São as projecções ortogonais 
realizadas e texturas, com o mesmo tratamento digital do resto das imagens, para 
articular uma coesão entre as páginas, mas também para promover um equilíbrio e 
não sobrecarregar com as imagens mais densas em todas as páginas. 

Assim, a paginação, teve também em mente o espaço para o compact-disc com o 
álbum. Foi escolhido um pequeno suporte de espuma onde o objecto encaixa, no 
meio do livro. Esta solução, possibilitou o diálogo activo do objecto na paginação, e 
proporcionou o espaço para a altura de 4 milímetros da esponja. As dimensões do 
livro foram também decididas a partir das medidas do compact-disc, optou-se por 
um formato rectangular com 14 centímetros de lado.
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Referências 

Ao desenvolver este projecto, a uma das referências foi a série de desenhos 
(fig.53), com o título de Matrix, do artista britânico Antony Gormley. Ao pensar a 
como se iria ser explorada a ideia da câmara reverberante, os desenhos do artista 
inspiram a uma simplicidade regida pela geometria, e composição e a repetição. Ao 
pensar a publicação também como uma edição de música, a edição física do álbum 
A Mirror Holds The Sky, de Lawrence English, e editado pela Room 40⁶⁹, justapõe 
o livro e o compact-disc, que permite um aprofundamento no conteúdo gráfico das 
ideias presentes na música.
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69    Site da editora disponível 
em https://room40.org/ 
[consultado em 28.9.2021].
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Maqueta final e a sua produção

Esta publicação foi produzida em impressão digital, em papel offset reciclado 
branco, de 250 g/m². Esta escolha deve-se à preocupação em garantir que o objecto 
no seu interior fique resguardo, assim como atribuir corpo a uma publicação com 
poucas páginas. Foram utilizados agrafos para a encadernação, pois adequa-se 
à linha gráfica do projecto e reduz os custos de produção. Para a produção do 
compact-disc, foram pedidos vários orçamentos, sem capa ou invólucro, a empresas 
dedicadas à sua produção.
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74 Figura 56, 57 e 58. Maqueta final do livro An All Involving Sound.



75 Figura 59, 60 e 61. Maqueta final do livro An All Involving Sound.
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Ao longo deste projecto, foi pensada e programada a Edições Fauve. A pesquisa 
desenvolvida inicialmente reuniu informação sobre os contextos e os agentes 
das publicações independentes, tanto quanto o seu potencial como catalisador 
artístico. Da mesma forma, as entrevistas e análises dos casos de estudo, tornaram 
mais claro aquilo que foi identificado inicialmente, a dificuldade de encontrar uma 
investigação que reunia um conhecimento maioritariamente prático, aprendido com 
o fazer, e por consequência perceber como se pode começar a editar e publicar.

Foram comprovados os vários contextos que existem nas publicações 
independentes, a forma como se manifestam através de várias estruturas editoriais  
diferentes e como são um meio prolífero para o trabalho artístico. Também existiu o 
interesse em reunir nesta pesquisa, uma contribuição para uma melhor percepção 
sobre a edição e publicação independente, não apenas no sentido de fundamentar 
o meu projecto mas também oferecer um ponto de partida para investigações 
futuras sobre este assunto.

Quanto ao projecto a que se dedica o terceiro capítulo do presente relatório, 
sustentou-se nas aprendizagens recolhidas ao longo da extensão deste trabalho. 
Depois de aferidos os tópicos a abordar, o seu desenvolvimento teve sempre em 
mente os conhecimentos transmitidos pelas editoras analisadas e pela pesquisa 
feita. Se por um lado a motivação para desenvolver uma editora independente 
surgiu da vontade intrínseca e espontânea de editar e publicar, por outro foi 
necessário perceber o que engloba esta prática. Assim, creio que o pressuposto 
inicial deste projecto foi cumprido, ao delinear uma editora independente e propor 
uma estrutura.

Devido à falta de clareza em aferir uma forma de começar a editar e publicar, assim 
como de estruturar uma editora independente e as suas publicações, crê-se que o 
projecto tenha chegado a bom porto. Ficou evidente o quão importante é organizar 
a estrutura editorial, aprender sobre o meio e conhecer a comunidade que nele 
existe. De igual modo, este estudo proporciona uma forma de pensar uma editora 
independente e o trabalho adjacente, e oferece um resultado a quem apresente 
questões semelhantes àquelas feitas no início deste trabalho.

Durante o desenvolvimento deste projecto, existiram algumas limitações 
financeiras e burocráticas, que por sua vez guiaram o seu percurso. Ao abordar a 
estruturação de uma editora independente, achou-se mais pertinente dar ênfase 
a pensar e delinear as suas motivações e interesses, para tornar mais claro o que 
define a Edições Fauve e o que a distingue das restantes editoras. Assim, transpor 
o projecto para além do seu contexto académico, não foi do interesse para já, 
deixando em potência para o futuro próximo, assim como para futuras investigação 
ou projectos.

4. Conclusão
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Existem igualmente considerações futuras que se pretendem exprimir, 
nomeadamente a vontade de editar publicações que estão em desenvolvimento, 
mas devido à falta de tempo não foi possível abordá-las neste relatório. O livro em 
causa é da autoria de Gil Raro, intitulado de Subsídios para o entendimento das 
lápides tumulares do Adro Velho, e trata o levantamento e interpretação de lápides 
tumulares, na aldeia de Fiães. A falta de material para o projecto proporcionou o 
abandono da publicação para este relatório, apesar de encorpar uma das ideias 
mais importantes da Edições Fauve, a publicação de livros sobre património 
material e imaterial. 

Em suma, após uma reflexão feita sobre o projecto desenvolvido, a Edições Fauve 
é agora um projecto mais desenvolvido e estruturado, com publicações prontas 
para a produção e publicação, e apto a exercer a sua dedicação ao processo de 
editar e publicar. Apesar das limitações e percalços encontrados pelo percurso, 
este projecto revelou-se fecundo, pois proporcionou conhecer melhor o meio 
das publicações independentes, as suas idiossincrasias e ter contacto com a 
comunidade que contribui para a sua pluralidade e abundância.
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6. Anexo

6.1. Entrevista à editora Gabinete Paratextual

1. Como e quando surgiu o Gabinete Paratextual?

Olá, o Gabinete surge em Setembro de 2017 como consequência de um trabalho 
prático desenvolvido no Doutoramento em Materialidades da Literatura, Antologia 
para mentes desertas — https://mentes-desertas.github.io/, e vai-se desenvolvendo 
nos meses seguintes a reboque de feiras de edição independente — que servem 
para marcar tempos para apresentar novidades.

2. Qual a origem do seu nome?

O nome tem origem no conceito de paratextualidade de Gérard Genette que, 
sumariamente, a define como tudo o que se situa para lá do texto, que tanto pode 
ser o número de página, como o tipo de letra, ou a composição gráfica.

3. Como funciona logisticamente a editora?

Funciona por estímulos e encontros casuais com arquivos e outros documentos. 
Grande parte do tempo é passado a repensar coisas já editadas ou publicadas, mas 
projectos como a Ficha Técnica ou colaborações como o Arrumaco ou Merda em Flor 
já são inteiramente originais. Se nuns casos são convites directos, noutros são os 
autores que fazem propostas.   

4. Quais são as motivações e os ideais por detrás do projecto, o que leva a editar e 
publicar?

Não sei se há propriamente ideais, mas o que comanda o projecto é tentar explorar 
a ideia de publicação como prática artística, questionando as várias partes do 
processo: tiragens, distribuição, tradução, prazos, etc. A lógica base é fazer o 
máximo de distribuição própria, evitar grandes tiragens, não limitar a edição a uma 
só língua (tanto existem textos traduzidos como reproduzidos no original), e não 
fazer depender a publicação de prazos que não sejam confortáveis.

Entrevista que se segue, foi realizada por email, no dia 8 de Setembro de 2021.
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5. A editora que estamos a planear tem como nome Edições Fauve e tem interesse 
que haja um foco em editar manifestações artísticas, cultura popular/folclore, música 
experimental, etnografia, etc. Existem áreas de interesse específicas do Gabinete 
Paratextual e, se sim quais?

Os interesses não estão restritos a uma tipologia de conteúdo. Interessa mais a 
forma crítica do fazer e ter uma resposta às inquietações do momento, ter uma 
ideia e dar-lhe forma. Contudo, muitas das feiras de edição independente têm um 
público que tem interesse em decorar paredes e o cartaz como publicação torna-se 
uma resposta para equilibrar essa procura. 

6. No livro em fascículos Ficha Técnica, escreve no nº0 como o livro está na “esteira 
conceptual da edição como prática artística.” Sendo esse um assunto de grande 
interesse do meu projecto e da editora em criação, como é que isso se traduz para o 
Rui? O Gabinete Paratextual enquadra-se como um trabalho artístico em expansão ou 
é outra coisa?

Acho que em parte já respondi a isto. O problema é a definição de publicação 
como prática artística é um exercício em formação, daí que não é de apresentação 
simples. Escrevo parte do doutoramento sobre este problema e em breve será 
pública a abordagem que fiz ao assunto.

7. Gostaria de fazer uma pergunta sobre o livro Macacada. Teve uma exposição 
associada, e é feito através da justaposição entre desenhos naturalistas de Jean 
Baptiste Audebert e provérbios populares. Qual foi o processo por detrás desse livro, 
como é que surgiu e quais foram as suas motivações?

A questão primeira é ver um livro com aquele interesse gráfico totalmente 
inacessível, a segunda foi um divertimento. A exposição surge do processo de 
feitura do livro e o acrescento dos provérbios resultam da necessidade de não 
limitar o objecto a um exercício de reprodução, adicionando um desvio. 

8. Da mesma forma, queria perguntar sobre o livro de Joaquim Pires. Qual foi o 
processo por detrás desse livro?

O livro tem como base uma colaboração com Ruca Bourbon e o seu Atelier 
Lógicofobista. Ele faz uma remontagem das esculturas do Joaquim Pires que 
põe em causa a ideia de catálogo como objecto de reprodução parafrástica, mas 
mantém o exercício documental.

9. Por último, gostava de perguntar se tem algum conselho para uma editora bebé?

Construir horizontes publicáveis abrangentes que não se cinjam a uma ideia 
preconcebida de público, mas que se foquem precisamente na imaginação de 
novos públicos e na formação de comunidades que se identificam nos artefactos 
publicados.
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1. Como surgiu e quais são os membros da editora? 

A editora surgiu da vontade de alguns dos membros de editarem os seus próprios 
trabalhos no campo da música, de forma independente, para poderem gerir mais 
de acordo com a sua vontade esses processos. Foi criada em Julho de 2018 por 
Eduarda Andresen, José Peneda, Luís Figueiredo, Miguel Santos, Nils Meisel e 
Pierre Pierre Pierre Pierre. Actualmente, a AMATEUR é dirigida por José Peneda, 
Luis Ferreira, Luís Figueiredo, Miguel Santos e Nils Meisel.

2. Porquê AMATEUR? O que levou a escolher o nome?

Tem a ver com a própria definição do termo. Com a pergunta “o que é um amador” 
e com o conteúdo da resposta a essa pergunta: que ou aquele que, por gosto e não 
por profissão, exerce qualquer ofício ou arte. Que ou o que revela inexperiência 
em algum assunto ou actividade. A isto, associamos uma tendência nossa para 
preferir aprender metendo as mãos na massa, em projectos que nos estimulam ou 
despertam o nosso afecto, das mais variadas formas.

3. Porque fundaram uma editora e quais são as suas preocupações e vontades?

A editora surgiu da vontade de alguns dos membros de editar os seus próprios 
trabalhos. As nossas preocupações e vontades são relativamente simples de 
resumir: publicar obras que cremos que devem ser publicadas, com as quais nos 
identifiquemos de alguma forma. Por exemplo, por envolverem linguagens que 
nos estimulam, e que normalmente encontram algumas dificuldades em serem 
publicadas de forma digna. Também não somos masoquistas, nem nos vemos como 
missionários ou coisa do género: fazemos o que fazemos porque nos dá prazer e, 
por isso, tentamos trabalhar com obras e autores que despertem o nosso interesse.

4. Como funciona a Edições AMATEUR? Qual é a logística associada, como está 
formalizada a editora e como se organizam nos vários trabalhos a desempenhar?

Neste momento, a editora é um colectivo ou uma entidade informal, pelo menos 
em termos legais e burocráticos. A AMATEUR está formalizada sobretudo através 
da sua imagem, do seu catálogo e de um conjunto de valores e intenções que 
são comuns aos seus membros. Normalmente, o trabalho é feito em ateliers 

6.1. Entrevista à editora AMATEUR

Entrevista que se segue, foi realizada por email, no dia 19 de Setembro de 2021
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pessoais. Existem algumas tarefas pré-definidas, mas de modo geral vamos 
trabalhando conforme a disponibilidade de cada um, uma vez que, com a editora, 
não temos ganhos pecuniários. De acordo com a nossa intenção de sermos o mais 
independentes possível na nossa actividade, tentámos sempre reunir pessoas que 
garantissem um conjunto de competências e habilidades complementares, o que 
também enriquece o conjunto de pontos de vista a que podemos aceder sempre que 
uma decisão tem de ser tomada.

5. Ao procurar informação para o trabalho, li no texto do site da editora que procuram 
editar e tornar público, os projectos que vos interessam e gostavam de divulgar 
e fazer chegar a mais pessoas. Essa vontade é muito interessante e notável, pois 
assume que a vossa escolha surge de uma vontade muito íntima de escolher e 
divulgar o que atrai os membros da editora. O que procuram nos projectos que 
editam?

Procuramos projectos com os quais, de alguma maneira, nos identificamos e cuja 
edição nos dê prazer e que de alguma forma criem uma linha editorial coerente. 
Coisas que consolem, coisas que desafiem, coisas que incomodem, feitas com 
intenções com as quais nos identifiquemos ou simpatizemos. Procuramos obras que 
sejam diferentes do que é publicado por outras entidades, independentemente do 
valor dessas mesmas entidades, também por crermos que não têm tanto espaço 
para que circulem e que esse espaço merece ser criado.

6. No mesmo texto, falam sobre rebater fronteiras e como isso cria algo que é 
mais rico e mais estimulante. Como é que se traduz para a editora, é através de 
colaborações, dos próprios projectos ou das áreas de interesse não tão delineadas?

No nosso entender, essa questão das fronteiras pode ter várias respostas distintas: 
em primeiro lugar, abolir a distância entre o que publicamos e o público, para que 
se possam enriquecer mutuamente. Por outro lado, ainda, também gostamos de 
questionar outros tipos de fronteiras e categorias: o que é arte erudita, o que é 
popular, o que é punk, o que é bas-fond, o que é alta costura? Não gostamos da 
tendência que por vezes existe de se quererem criar paisagens monótonas ou 
monocórdicas em torno do acto de criar e seus produtos finais. Por último, podemos 
falar na questão dos vários campos de criação, que por vezes são demasiado 
estanques: em que medida é legítimo pensar que um livro de poesia não pode 
dar lugar a uma performance, que por sua vez poderá dar lugar a um disco, por 
exemplo? Em que medida é que uma peça musical ou performativa não pode ser 
transposta para um formato plástico qualquer, bidimensional ou não?

7. Eu descobri esta editora quando entrei em contacto com os objectos publicados 
numa feira de publicações e mais tarde na loja Matéria Prima, e foi das características 
que mais me interessou e interessa abordar. Este cuidado com os objectos que 
publicam, em fazer linogravura, ou escolher um formato mais estreito para os livros ou 
utilizar capas de vinil entre várias publicações, vem de uma vontade artística de criar 
uma linguagem gráfica da editora, ou é algo diferente?

Essa questão tem muito a ver com o percurso e a experiência de alguns dos 
membros da editora: dois dos membros estudaram escultura; um outro estudou 
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design e, habitualmente, desenvolvem, grosso modo, a sua actividade profissional 
e outras em torno destas disciplinas. A partir daí, cremos que essa criação de uma 
linguagem, bem como as opções que lhe dão corpo foram surgindo através do 
fazer, através do convívio, da discussão e da partilha de processos. Podemos ainda 
acrescentar que, se queremos formar um catálogo e uma entidade cujas partes 
sejam coerentes entre si, essa coerência deve-se manifestar também no modo 
como os objectos são elaborados e comunicados ao público.

8. E na sequência da pergunta anterior, porque estas escolhas, por exemplo, no caso 
da linogravura que é um processo mais manual e com uma margem de erro mais 
pequena?

Interessa esse processo manual exactamente pelo erro/acaso que possa acontecer. 
Explorar um acidente pode por vezes sugerir vias diferentes. O nosso processo de 
trabalho, como um todo, tem muito a ver com essa ideia de experimentar, explorar e 
prosseguir, experimentar, explorar e prosseguir e assim sucessivamente.

9. Gostava de perguntar como gerem essa imagem com os autores. Parece-me 
que funciona como uma verdadeira colaboração, ou seja, a editora não só edita os 
projectos, mas é responsável pela forma como eles se apresentam. Como é o processo 
de trabalho com o autor, este sabe à partida que vai existir uma linha gráfica mais 
presente? Pergunto isso pois, por vezes os autores estão muito focados numa ideia 
concreta e não estão dispostos a abordá-la de outra forma. 

Neste momento, a linha gráfica já está de alguma maneira definida, ainda que seja 
construída e reconstruída de forma constante, coisa que também abre espaço 
para um trabalho conjunto com o autor para definir o objecto final. Relativamente 
à questão da intenção prévia do autor em termos de grafismo, podemos dizer que 
o que mais nos interessa é trabalhar com autores que estejam dispostos a vê-la 
discutida, porque o processo de criação física e gráfica do objecto também é coisa 
que nos dá gozo e que cremos ser importante para a tal intenção de criar um todo 
coerente.

10. Na editora que pretendemos planear, temos vontade de editar várias coisas, desde 
música a pequenas monografias. As edições da AMATEUR são também variadas, já 
editaram livros, como Caminho de Ferro de Francisco Babo ou 5 Discursos para a 
Próxima Crise de Luís Ferreira, mas também compact-disc ou cassetes. Como é que 
funciona para a AMATEUR editar vários formatos, desde o seu enquadramento no 
catálogo da editora, à sua produção e distribuição, que são à partida diferentes?

Para nós, essa questão acaba por ser secundária. Há sempre uma vontade de 
editar objectos que nos interessam. Como não estamos presentes nos meios 
de distribuição mais convencionais, por vezes exploramos outro tipo de opções: 
distribuição em mão, distribuição em eventos organizados pela editora, feiras, etc. 
Normalmente, procuramos meios que não impeçam a presença de vários tipos de 
edições.
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11. Outra característica que acho interessante é a presença no Instagram, Facebook, 
Bandcamp e também no Youtube, sem complicações e complexos. Como geram estas 
plataformas, acham que são uma boa maneira de editoras independentes chegarem 
ao seu púbico, ou acham que existem formas melhores?

Muito resumidamente: tudo o que vier à rede é peixe. Qualquer forma de chegar 
a públicos que nos interessam e de os manter a par do trabalho da editora e da 
construção do seu catálogo é sempre bem-vinda. Uma vez que pretendemos que 
o projecto seja sustentável, tentamos aproveitar todos os canais que possam ser 
menos dispendiosos.

12. Gostava também de perguntar a opinião da AMATEUR em relação a feiras. Acham 
que são uma forma de fazer pontes com outras editoras e autores? São sítios que 
fazem crescer as vendas? 

As duas coisas.

13. Por último, gostava de perguntar qual é o conselho que a Edições AMATEUR têm 
para uma editora que está a começar? 

Depois de apenas 3 anos de actividade editorial, não nos vemos numa posição ideal 
para dar conselhos.
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