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Resumo

O documento apresentado assenta num estudo teórico-prático, no qual se apuram as 

condições especiais necessárias para o desenvolvimento e criação de um tipo de letra 

em formato digital para tamanhos agate. Deste modo, este estudo concilia a M Formula 

de Dwiggins com as especificações técnicas apontadas por vários autores na conceção 

de uma tipografia para os tamanhos referidos.

A criação do tipo de letra Hotel Agate, dotado de compensações óticas cuidadosamente 

desenhadas, surge como uma proposta para a utilização de uma tipografia em tama-

nhos agate, de modo a que os conteúdos das mensagens sejam transmitidos ao leitor 

sem nunca comprometer a sua legibilidade (facilidade com que se distingue uma letra 

das demais) e a sua readability (conforto na leitura).

Assim, este trabalho procura dar resposta à necessidade de tipos de letra especifica-

mente desenhados para tamanhos agate, sensibilizando os utilizadores para a im-

portância da escolha de um tipo de letra adequado à composição da mensagem que 

se pretende transmitir.

Palavras-chave

Tipografia, tamanhos agate, ponto tipográfico, legibilidade, readability, M Formula, 

William Addison Dwiggins.





Abstract

This document is composed by a theoretical and practical study that focuses on the 

special conditions needed to create an agate typeface. Therefore, this paper combines 

Dwiggins’ M Formula with some technical specifications pointed out by some authors 

that are useful for the creation of an agate typeface.

Hotel Agate is a typeface to be used in small sizes that is provided with optical compen-

sations that are carefully drawn. These features improve the legibility (the ease with 

which letter can be distinguished from one another) and readability (the comfort of 

reading, if you can read for a long or short period of time) of the messages for the reader.

This paper goal is to find an answer for the need of specifically designed agate sized 

typefaces, focusing on the users’ awareness of the importance of choosing a proper 

typeface in order to compose the message.

Keywords

Typography, agate, point, legibility, readability, M Formula, William Addison Dwiggins.
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A realização do presente trabalho visa obter o grau de mestre no âmbito do curso De-

sign Gráfico e Projetos Editoriais, da Faculdade de Belas-Artes da Universidade do 

Porto. Este é constituído, fundamentalmente, por duas partes: uma componente teóri-

ca, que enquadra bibliograficamente o tema; e uma componente prática, que consiste 

na conceção de uma tipografia.

No vasto leque da Tipografia, selecionou-se o estudo e desenvolvimento de um tipo 

de letra com serifas, tamanho agate (5 pts) como tema do projeto, procurando encon-

trar soluções para problemas de legibilidade e readability que a maioria das tipografias 

demonstra, quando utilizadas em tamanhos muito pequenos.

Deste modo, pretende-se cumprir os seguintes objetivos:

conceber e criar um tipo de letra com serifas em formato digital, que funcione em

tamanhos agate;

testar o tipo de letra criado, aplicando-o em vários exemplos práticos;

consciencializar para a necessidade de selecionar o tipo de letra adequado à sua

utilização em tamanhos agate.

A execução da componente prática envolveu seis etapas:

observação e perceção dos resultados da aplicação de tipos de letra não apropriados

a tamanhos pequenos em suportes gráficos;

criação manual de vários esboços do conjunto de letras Hamburgerfontsiv em caixa

mista, sendo este conjunto a base de construção do mapa de carateres final;

digitalização e vetorização dos esboços referidos anteriormente, no programa 

informático Fontlab 5;

teste das várias opções criadas para cada letra do conjunto Hamburgerfontsiv, 

recorrendo-se à impressão das diferentes combinações entre si, para posterior análise;

obtenção do desenho final e sua aplicação a um mapa de carateres de 243 glifos.

conceção de um suporte gráfico, designadamente de um especímen, 

para apresentação e demonstração do tipo de letra criado – Hotel Agate.

• 

•

•

1º

2º

3º

4º

5º

6º

1. INTRODUÇÃO
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Do ponto de vista estrutural, este trabalho organiza-se em 5 capítulos principais, a sa-

ber: introdução, enquadramento teórico, a Hotel Agate, conclusão e bibliografia. O pri-

meiro capítulo faz uma apresentação do tema, objetivos que nortearam a elaboração 

deste projeto, e ainda, das etapas percorridas durante a execução do trabalho prático. 

De seguida, expõe-se o resultado da pesquisa e revisitação bibliográfica efetuada, 

fazendo-se uma breve abordagem à história da tipografia, à origem do tamanho e uni-

dade de medida tipográfica e à vida e obra do autor William Addison Dwiggins (dando-

-se especial atenção à M Formula); e ainda uma referência aos tamanhos agate. O ter-

ceiro capítulo consiste na apresentação do trabalho prático propriamente dito, isto é, 

começa-se por uma apresentação formal e estrutural da Hotel Agate e termina-se com 

a sua exposição e demonstração através de um especímen. O capítulo seguinte contém 

as conclusões do projeto e aponta caminhos possíveis para uma eventual sequência do 

mesmo e aprofundamento desta temática. A dissertação encerra com as referências 

bibliográficas e os autores consultados.
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As letras criam ilusões a uma grande escala 
através da evocação na mente dos leitores 
daquilo que os autores descrevem; e a uma 
pequena escala são ilusões pois os leitores 
apercebem-se de determinados detalhes que 
diferem da realidade.

GERARD UNGER

(1942–)

1. INTRODUÇÃO





2. Enquadramento Teórico
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Em 1455, Johannes Gensfleisdh Gutenberg (1400-1468), mestre ourives de Mainz, apre-

senta no mercado o primeiro livro europeu a ser impresso num prelo – a Bíblia de 42 

linhas 1. Este livro que parecia “ter sido escrito à mão, mas que tinha sido gravado 

mecanicamente – sem scriptorium, sem copista, sem pena de pato” (Heitlinger, 2006), 

constitui o primeiro livro vindo da primeira oficina tipográfica. Gutenberg utilizou um 

cunho individual para cada letra da Bíblia de 42 linhas, o que permitia a reutilização dos 

tipos em várias impressões, ao contrário do que se fazia até então, em que se utilizava a 

xilogravura para imprimir páginas completas de panfletos de propaganda religiosa. Se-

gundo Heitlinger (2006) “já estavam em uso há algum tempo prelos para a impressão de 

gravuras” que utilizavam blocos de madeira gravados. A grande inovação tecnológica 

operada por Gutenberg – o tipo móvel – “permitiu imitar a escrita manuscrita, conse-

guindo a transformação desta numa escrita mecanizada.” (Bacelar, 1998).  De acordo 

com Ferrand & Bicker (2000), o termo tipo “provém do tempo em que as letras eram 

impressas a partir de carateres de chumbo. Estes eram primeiro desenhados, depois 

gravados, fundidos em matrizes para produzir pequenos blocos de chumbo (os tipos 

móveis) que depois eram compostos, cobertos com uma camada de tinta e pressionados 

contra uma folha de papel numa prensa para produzir as páginas impressas dos livros”. 

No entanto, a invenção dos tipos móveis por Gutenberg, só foi possível pela invenção 

e refinamento das técnicas de fabrico de papel desenvolvidos na China e na Coreia, 

ao longo de vários séculos. Por volta de 105 (d.C.), os chineses criaram o papel de far-

rapos, fabricado a partir de uma mistura de fibras vegetais e trapos velhos. Este tipo 

de papel revelou-se uma alternativa mais económica em comparação com os outros 

meios utilizados para materializar a escrita: as pesadas pastas de bambu, as cascas 

de árvores, e o precioso e dispendioso papel de seda. De acordo com Bacelar (1998), 

“muito antes de Gutenberg, as inovações chinesas nas tintas, impressão xilográfica e 

impressão com carateres móveis de argila, tinham já prestado o seu contributo para a 

divulgação da palavra impressa”. No entanto, a escrita chinesa emprega milhares de 

ideogramas e a utilização desta tecnologia, revelava-se dispendiosa e implicava um 

recurso de materiais insuportável.

Breve Resenha Histórica da Tipografia

1 Página (parcial) de um exemplar da Bíblia de 
42 linhas. Depois de ser impresso
o texto no prelo, esta página foi ilustrada
e decorada à mão.

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO
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Nas palavras de Baines e Haslam (2002), o desenvolvimento e a difusão dos tipos 

móveis revelaram-se impraticáveis, uma vez que o sistema alfabético oriental con-

tém até quarenta mil carateres distintos. Desta forma, a adequação do alfabeto latino, 

constituído por vinte e seis carateres, a um sistema mecanizado, com tipos móveis, 

revelou-se extremamente eficaz e bastante apropriado.

Através da evolução tecnológica de Gutenberg, a escrita passou a fixar-se em letras de 

chumbo; as formas das letras já não evoluíram exclusivamente pela invenção, destreza 

e fluidez da mão do calígrafo, já não sofreram as mutações próprias do gesto huma-

no de escrever. A materialização das letras em metal, permitiu que a reprodução dos 

documentos fosse feita sem as variações (erros) dos copistas e sem as excentricidades 

visuais, provenientes da pena do calígrafo. A partir de então, os mestres tipógrafos as-

sumiam um papel fundamental na evolução das letras. A tipografia substitui a caligra-

fia e os manuscritos produzidos pelos copistas. A tecnologia de Gutenberg aumentou 

drasticamente a reprodução de livros e documentos permitindo que a difusão dos 

ideais do Humanismo, da Renascença e, mais tarde, do Protestantismo fosse feita de 

uma forma mais rápida, tornando o conhecimento acessível a todas as pessoas. De 

acordo com Bacelar (1998) “a tecnologia da impressão desencadeou uma revolução nas 

comunicações que viria a tocar muito fundo nos modos de pensar e nas interações sociais”.

Inicialmente, os impressores procuraram criar tipos móveis que se assemelhassem às 

letras reproduzidas nos manuscritos medievais (forma manual), mas devido às limita-

ções técnicas e mecânicas da altura, os tipos foram simplificados de forma a satisfazer 

as condicionantes impostas pela época. O facto de Gutenberg ter escolhido uma tex-

tura, tipo de letra quebrado e anguloso, para compor o primeiro livro impresso com 

tipos móveis, levou a que o processo de impressão se tornasse extremamente lento e 

proporcionasse uma difícil leitura do documento impresso (Heitlinger, 2006). Desta 

forma, a expansão da nova tecnologia de impressão na Alemanha, não foi tão rápida 

como poderia ter sido.

Em 1462, a cidade de Mainz viveu um clima de destruição e violência, causados por 

conflitos políticos. A devastação da cidade “tem sido apontada como uma das causas 

principais do abandono deste ‘berço da tipografia’” (Heitlinger, 2006). Assim, os im-

pressores viram-se forçados a procurar novos mercados. 
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2 Tipo romano de Nicolas Jenson (1470).

Segundo Dodd (2006), muitos impressores deslocaram-se para Itália – o novo centro 

cultural da Europa – particularmente para Veneza (centro do comércio internacional) e 

para Roma (cidade do Papa e centro do Cristianismo Ocidental). Ainda nas palavras de 

Dodd (2006), a invenção da impressão com tipos móveis tornou-se num dos motivos 

impulsionadores do crescimento do comércio em Veneza, enquanto que em Roma, a 

publicação de livros com ideais diferentes das políticas aí existentes, tornou-se num 

grande desafio à autoridade da Igreja. Em Itália, durante o século XV, o Renascimento 

e o culto pela literatura clássica levou a que os humanistas rejeitassem a letra gótica, 

símbolo do período em que a Igreja Católica detinha o monopólio cultural – a Idade 

Média (Heitlinger, 2006). Assim, os humanistas do Renascimento influenciados pela 

Roma antiga proporcionaram uma espécie de revivalismo da letra Carolina, desen-

volvendo, no entanto, tipos mais finos, mais cursivos e elegantes (Dodd, 2006). “Era 

agora a littera antiqua que merecia a aprovação dos calígrafos humanistas, tornando-

-se a base da estética da tipografia nos países latinos” (Heitlinger, 2006).

O francês Nicolas Jenson (1420-1480) foi aquele que melhor adaptou a littera antiqua 

aos tipos de chumbo, criando um padrão de letra que prevalece ainda nos dias de hoje2. 

Jenson trabalhou como aprendiz na oficina de Gutenberg em Mainz, onde adquiriu todo 

o conhecimento com o inventor dos tipos móveis.

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO
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A partir de 1468, Jenson trabalhou em Veneza como gravador de punções, impressor e 

editor. Passados dois anos, em 1470, Jenson gravou os punções dum novo tipo metálico 

de romanas. De acordo com Heitlinger (2006), “a inspiração estética da sua letra teria 

vindo da lendária Coluna de Trajano”. Para os humanistas da Renascença a inscrição 

na base da importante Coluna de Trajano foi inspiração contínua. As letras aí gravadas 

eram consideradas o mais elegante e requintado padrão estético. Nicolas Jenson con-

seguiu criar em chumbo um alfabeto misto, no qual conseguia combinar a tecnologia 

alemã com a estética italiana – a littera antiqua tipográfica. As maiúsculas lapidares 

provenientes da Capitalis Quadrata foram complementadas com as minúsculas hu-

manistas derivadas da letra Carolina (Heitlinger, 2006).

Aldus Manutius (1452-1515) foi também um dos grandes difusores da cultura humanista 

do século XVI. Humanista, editor e tipógrafo, o italiano definiu uma tipografia e um 

desenho editorial para livros que continuam válidos.3 Aldus Manutius foi o editor que 

melhor definiu os padrões estéticos dos livros renascentistas (Heitlinger, 2006). Além 

de serem impressos com tipos móveis, os livros renascentistas possuíam um layout 

diferente dos manuscritos da Idade Média. A nova letra romana de Manutius foi gra-

vada, em 1495, por Francesco Griffo e impôs-se rapidamente como uma nova referên-

cia estética em toda a Europa. O bolonhês Francesco Griffo, também ficou famoso pela 

gravação dum tipo cursivo que era constituído por mais de 150 glifos.

Em 1501, este tipo aldino (foi assim chamado porque foi encomendado em 1499 pelo 

editor Aldo Manutius) foi utilizado na impressão de uma obra de Virgílio. O tipo de 

letra usado para compor toda a obra, é o que hoje denominamos de Itálico (Dodd, 

2006). Segundo Heitlinger (2006), “para o prelo de Manutius, Griffo gravou a versão 

tipográfica da esguia cursiva usada nas chancelarias italianas”. O tipo itálico era de 

facto mais condensado do que o romano e tornava-o mais económico em termos de 

espaço, reduzindo o número de páginas. A escolha do tipo era, portanto, um aspeto 

muito importante, pois iria determinar o preço e o tamanho do livro. É nesta época 

do Renascimento que os humanistas italianos conjugam pela primeira vez, na mesma 

família, tipos romanos e itálicos para serem usados na impressão de livros. Até esta 

data, a utilização dos dois tipos nunca era combinada, compondo-se os livros ou em 

letras romanas ou em itálicas (Dodd, 2006).

3 Página da obra Hypnerotomachia Polophili, 
composta pelos carateres romanos de
Francesco Griffo. Saiu do prelo de Aldus 
Manutius em 1499.
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6 Exemplo dos tipos de Garamond.
É visível a perícia do seu trabalho 
e a influência pelos clássicos gregos.

5 Matrizes de Garamond conservadas
no Museu Plantin-Moretus.

O humanista francês Geoffroy Tory (1480-1533), ficou conhecido pelo seu contributo 

dado à ortografia através da introdução das vogais acentuadas, da cedilha e do apóstrofe. 

Tory foi também um grande teórico, que quis fundamentar e descrever as formas das 

letras Romanas.4 O trabalho analítico de Geoffroy Tory contribuiu para a definição da 

forma dos carateres de uma fonte digital (Heitlinger, 2006).

Claude Garamond (1490-1561) especializado no desenho e fabrico de tipos móveis, 

contribuiu para eliminar os carateres góticos das oficinas de Paris.5 Garamond foi o 

responsável pela introdução de uma “divisão de trabalho importante, especializando-

-se na gravura de punções e na produção de matizes – as componentes tecnológicas 

da fundição de tipos móveis que Gutenberg tinha já aperfeiçoado a rigor” (Heitlinger, 

2006). França é agora o centro do desenvolvimento tipográfico, depois do curto mas 

intenso apogeu de Veneza. Claude Garamond, gravador de punções, tipógrafo e im-

pressor, produziu um tipo de letra mais elegante e mais gravado, onde se notava uma 

aproximação maior à fundição de tipos em detrimento de uma inspiração no ducto 

da caligrafia escrita.6 De acordo com Heitlinger (2006), “só a partir de 1530 é que va-

mos conhecer a verdadeira letra romana de origem francesa”. Os tipos de Garamond 

tiveram grande sucesso pois combinavam a sua brilhante técnica de gravação de pun-

ções, com a qualidade do desenho das formas dos carateres (Dodd, 2006).

4 Lettres Attiques veulent sentir l’architecture é 
uma das obras intelectuais de Geoffroy Tory.

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO
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Por volta do século XVIII surgem em Inglaterra os dois expoentes máximos da tipo-

grafia inglesa, a saber: William Caslon (1692-1766) e John Baskerville (1706-1775). 

William Caslon era um artesão de qualidade e um artista de talento, que se notabilizou 

por criar tipos de desenho simples e de fácil leitura. Em pouco tempo, a Caslon Letter-

Foundry tornou-se na mais importante fornecedora de tipos, para os impressores do 

Reino Unido e para as colónias americanas. John Baskerville foi um perfeccionista ob-

cecado pela qualidade máxima. Os tipos que desenhou caracterizavam-se pela sim-

plicidade e sobriedade das formas. De acordo com Heitlinger (2006), “John Baskerville 

usava muito poucos elementos decorativos e esta orientação para uma sóbria elegân-

cia influenciou a evolução do desenho editorial (…)”7. Todos os livros de Baskerville 

primavam pela clareza e nitidez do texto, não havendo qualquer interferência com a 

tipografia. Nesta época vivia-se no Período Barroco, no qual os padrões estéticos se 

caracterizavam pelo exagero do movimento, notando-se uma exaltação dramática da 

forma e o envolvimento emocional das pessoas (Dodd, 2006). John Baskerville “ultra-

passou a ostentosa ornamentação tipográfica (…)” (Heitlinger, 2006) que estava em 

voga, e estabeleceu a simplicidade e a sobriedade como ideais na conceção dos seus 

tipos e composição de livros. 

Em paralelo, por volta de 1692, o rei de França Louis XVI encomendou uma nova 

coleção de tipos para uso exclusivo da Imprimerie Royale (Dodd, 2006). Foi criado um 

comité liderado por Jacques Jaugeon responsável pela criação do Tipo Real. Segundo 

Dodd (2006), a “constituição de um grupo de pessoas para discutir as características do 

novo tipo de letra permitiu uma rutura com as tradições dos últimos séculos”. Apoia-

dos nos estudos efetuados por Albrect Dürrer e Geoffroy Tory na definição do desenho 

da letra romana, iriam desenhar uma grelha que iria determinar as proporções de cada 

letra. Neste período, o fluxo caligráfico ou as formas geradas pelo movimento da pena 

já não eram evidentes; as formas das letras eram agora determinadas por conceitos 

matemáticos construídos sobre uma grelha ortogonal (Dodd, 2006). 

O novo tipo então criado, denominava-se Romain du Roi 8 e o facto de ser propriedade 

exclusiva da Imprimerie Royale, potenciou o aparecimento de novos tipos noutros 

países. Por esta altura vivia-se um período de transição no qual os tipos criados iri-

am influenciar diretamente a obra classicista de Didot e Bodoni. Segundo Heitlinger 

(2006), estávamos perante “as romanas de transição”.

7 Página composta por Baskerville, fazendo 
campanha aos serviços da sua fundição.

8 Alguns carateres do tipo Romain du Roi, 
desenhados segundo uma grelha.
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9 Os Lusíadas impressos em 1817 na oficina de 
Didot em Paris.

10 Letras versais romanas do manual 
tipográfico de Bodoni.

11 Espécimen de um tipo, onde se verificam 
serifas extremamente grossas.

12 Tipo criado por Thorne (c. 1820).

O francês Firmim Didot (1764-1836) teve o mérito de desenhar o primeiro tipo do Clas-

sicismo e de acordo com Heitlinger (2006) “caracterizava-se por remates e terminais 

ultra-finos – detalhes distintivos das romanas neo-classicistas francesas”.9 O tipo cria-

do por Didot foi adotado nos anos seguintes para as publicações francesas e tornou-se 

no tipo de letra daquele país. De tal forma, que Napoléon Bonaparte o nomeou Diretor 

da Fundição Imperial, título que conservou até à sua morte.

Giambattista Bodoni (1740-1813) foi o maior impressor e tipógrafo italiano de sempre. 

Os tipos criados por Bodoni inseriam-se na estética classicista e eram semelhantes, 

“nos contrastes de grossura extremos e no traçado geral” (Heitlinger, 2006) aos ca-

rateres de Didot. Segundo Dodd (2006), “as linhas verticais das letras contrastam 

dramaticamente com as finas serifas e as linhas horizontais10 – um estilo inerente das 

formas das letras criadas por Bodoni”. Devido às semelhanças entre os tipos de Didot e 

Bodoni, os franceses criaram a expressão Didones (síntese de Didot e Bodoni) para de-

signar este tipo de letra (Heitlinger, 2006). O grupo tipográfico Didone caracteriza-se, 

essencialmente, pelo fortíssimo contraste na grossura do traço e pela forte modulação 

vertical dos carateres dos tipos de letra.

A partir de 1800, verifica-se a criação de novos tipos de letra que se caracterizavam 

pela diversidade dos seus carateres – finos ou finíssimos, negros ou super negros, ex-

cessivamente condensados ou expandidos11. De acordo com Heitlinger (2006), “os de-

senhos das letras já não estão condicionados pelo rigor técnico da gravura de punções; 

imprime-se por litografia, uma técnica que permite lançar as letras de modo livre e 

artístico”. A Inglaterra foi o país onde o tipógrafo britânico Robert Thorne (1754-1820) 

“fundiu as primeiras fontes que quis anunciar como Egyptians” (Heitlinger, 2006)12. 
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As Egípcias eram tipos de letra que se caracterizavam por serifas bem delineadas 

(normalmente retangulares) e por uma uniformidade na grossura do traço dos seus 

carateres. O novo tipo criado é uma letra vocacionada para a publicidade e o comércio 

(Dodd, 2006). Nas palavras de Heitlinger (2006), “a partir do século XIX, o comércio e 

a publicidade penetraram violentamente no universo tipográfico”. 

A Revolução Industrial veio alterar o rumo da história da tipografia, mecanizando o 

processo de impressão. O sistema tecnológico inventado por Gutenberg tinha sofrido 

poucas alterações radicais, embora ao longo dos séculos tivessem sido operadas 

pequenas retificações e melhoramentos (Dodd, 2006). Em 1811, o alemão Friederich 

König (1774-1833) inventou a prensa mecânica e introduziu a energia a vapor e o movi-

mento rotativo no engenho de impressão. Mas foi apenas no final do século XIX que 

apareceram os sistemas automáticos de produção de tipos que aceleraram a com-

posição do texto a ser impresso. A Linotype13 (1886) e a Monotype (1893) através da in-

venção do linótipo, e do monótipo, respetivamente, iriam em breve substituir o tradi-

cional mestre compositor manual nas oficinas tipográficas. Apenas no início do século 

XX, se assistiu a um período mais criativo no desenho de tipos.

13 Máquina de composição
da Mergenthaler Linotype. 
Ilustração de um desdobrável
da empresa.

14 Paul Renner seguiu a estrita orientação 
na grelha definida por um quadrado e um 
círculo nele inscrito para o desenho 
das maiúsculas da Futura.

Entre 1924 e 1926 Paul Renner desenhou a Futura14 que é um tipo de letra que está 

“entre as grotescas mais notáveis da época entre as Guerras Mundiais (…)” (Heitlinger, 

2006). A Futura representa uma grande clareza e neutralidade, através da construção 

geométrica dos seus carateres, defendida pelos seguidores da Bauhaus. De acordo com 

Heitlinger (2006), a Futura é “sóbria, neutral, clara, elegante, bem equilibrada, legível”, 

apresentando “as características preferidas dos vanguardistas dos anos 20 e 30”.



35

16 Capa do livro de estilo da Penguin Books, 
composta com a Gill Sans.

17 Página dupla do livro Die Neue Typographie 
(1928), no qual Jan Tschichold estabelece 
as teorias e as práticas do novo conceito 
de comunicação gráfica. 

Em 1932 Stanley Morison (1889-1967), um jovem tipógrafo, foi o responsável pela in-

trodução de uma nova tipografia – a Times New Roman – no jornal britânico The Times. 

Segundo Heitlinger (2006), num curto espaço de tempo, “a Times New Roman tornou-

se na fonte mais lida de todos os tempos”. Por todo o mundo todas as publicações ado-

taram tipos de letra semelhantes à usada no jornal britânico. O tipo Times New Roman é 

uma “letra equilibrada, legível e neutra, misturando elementos estilísticos das romanas 

renascentistas com outros das romanas de transição” (Heitlinger, 2006). A Times New 

Roman está classificada como a romana do século XX. Trata-se de um tipo que evoca 

o passado mas não é um revivalismo direto de uma tipografia histórica (Dodd, 2006). 

É nesta altura que Stanley Morison publica o seu livro First Principles of Typography,15 

em 1936, onde define um conjunto de regras tipográficas, que contrariam “os impulsos 

saudosistas-medievais que vinham das imprensas privadas, como a de William Morris” 

(Heitlinger, 2006).

Eric Gill (1882-1940) foi o criador do tipo Gill Sans,16 uma tipografia sem serifas comis-

sionada por Morison para a fundição Monotype. De acordo com Heitlinger (2006), “Eric 

Gill não era nenhum vanguardista em termos estéticos, mas era um conservador que 

desenhou várias romanas serifadas de inspiração renascentista”. O tipo Gill Sans foi 

a única sem serifa que Gill desenhou, sendo considerada uma exceção na sua obra 

tipográfica. De acordo com Dodd (2006), a tipografia Gill Sans “está inserida na cate-

goria dos tipos humanistas sem serifas que se caracterizam por não possuírem formas 

geométricas, angulosas ou mecânicas”. No entanto, é de salientar que o tipo sem seri-

fas criado por Gill Sans, não constituía uma novidade pois, “na Grã-Bretanha já se usa-

vam letras sans-serif desde, pelo menos, 1816!” (Heitlinger, 2006).

O alemão Jan Tschichold foi o porta-voz da Neue Typographie,17 o mais importante mov-

imento “catalítico para a renovação da tipografia e do desenho gráfico do século XX” 

(Heitlinger, 2006). Embora nunca tivesse sido membro do corpo docente da Bauhaus, 

Tschichold foi um dos grandes impulsionadores das ideias renovadoras que se debati-

am neste espaço experimental. Para os seguidores da Neue Typographie “a composição 

tipográfica era um processo gráfico a ser praticado por todos os paginadores, os quais 

deveriam enfatizar o rigor da solução minimalista, a assimetria do layout, o contraste 

das cores, dos pesos e dos tamanhos dos tipos sem serifa” (Heitlinger, 2006). 

15 First Principles of Typography, 
 primeira página da edição original.
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A partir de 1945 a impressão por sistema Offset permitiu a aplicação de técnicas 

fotográficas no texto. Segundo Heitlinger (2006), “Adrian Frutiger foi um especialista 

de ‘transição’ acelerando a passagem dos desenhos do tipo de metal para os suportes 

fotográficos”. Em meados do século XX, Nova Iorque tornou-se num grande centro 

cultural e económico, atingindo depois da Segunda Guerra Mundial o seu apogeu, no 

que diz respeito à inovação do Design Gráfico e do Design Editorial. Vários designers 

destacaram-se nos Estados Unidos da América: Paul Rand,18 Saul Bass,19 Herbert Bayer 

(entre outros) e impulsionaram um design fresco e dinâmico, tendo sido influenciados 

pelos fundadores da Bauhaus que tinham emigrado para os EUA. Estes, “aplicaram téc-

nicas novas, fotografias, fotogramas, ilustrações e tipografia moderna” (Heitlinger, 2006).

Mais tarde, o Estilo Internacional e a tipografia suíça foram os vetores fundamentais 

da estética tipográfica dos anos 50, 60 e 70. Segundo Heitlinger (2006) “o emprego 

exclusivo de fontes sem serifa como a Helvetica, a Univers20 ou a Frutiger” era uma das 

principais características das composições gráficas de então. 

O início da década de 70 caracterizou-se por um avanço tecnológico no que diz res-

peito ao armazenamento e à manipulação de tipos. Até esta altura, a técnica da foto-

composição não proporcionava uma boa qualidade na ampliação de determinados 

tipos de letra, originando deformações no tipo, relativamente ao seu desenho original. 

Apesar da introdução de raios catódicos como fonte de iluminação para a reprodução 

dos glifos em película foto-sensitiva, os carateres ainda eram concebidos com uma 

fraca resolução.

Apenas em 1976 e segundo Hetilinger (2006) “a empresa Dr. Ing. Rudolf Hell GmbH 

passou a usar o software Ikarus”, que permitia “desenhar o outline dos glifos”. Este soft-

ware marcou o início da digitalização e da vetorização das primeiras fontes digitais. 

A partir de 1985, o Desktop Publishing (DTP) permitiu a composição de documentos 

e design editorial com computadores, potenciando o aparecimento de novas fontes 

digitais. A Adobe introduz o PostScript nível 1 e a Aldus lança no mercado o PageMaker, 

versão 1.0. A linguagem universal do PostScript, permite transportar qualquer tipo de 

informação gráfica a um dispositivo de saída, interpretando o texto, os gráficos e as 

imagens, como dados do mesmo tipo. O facto de ser uma linguagem universal, sig-

nifica que pode ser usado em qualquer máquina (Dodd, 2006). 

18 Paul Rand recorreu aos conceitos básicos 
da Bauhaus para desenhar  o  logo para a 
empresa de computadores Next.

19 Trabalho gráfico de Saul Bass.

20 Prospeto publicitário (parcial) 
lançado em 1964 pela Monotype, 
ilustrando a anatomia da Univers.
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21 Layout criado para a revista The Face.

Um ano mais tarde, em 1986, a Apple lança a primeira impressora com PostScript – La-

serWriter e em 1987 surge o PageMaker 2.0 e a versão 1.0 para a plataforma Windows. 

Atualmente, o Indesign da Adobe, leva vantagem sobre o QuarkXpress e o PageMaker. 

Neville Brody (1957-), artista britânico e contemporâneo, marcou os anos 80 e 90 

através do design inovador e criativo no campo do design editorial.21 De acordo com 

Heitlinger (2006), “com layouts surpreendentes e novos typefaces, expressamente cri-

ados para esses fins, Brody pôs as estruturas das revistas de pernas para o ar”. Neville 

Brody foi o percursor de uma nova geração de revistas, criando um estilo que reafir-

mava a evolução das tradições tipográficas e da composição de imagens lançadas no 

princípio do século XX. Brody é considerado um dos primeiros designers a aderir ao 

Desktop Publishing, através da Apple Macintosh. À medida que se progredia no tempo, 

também se operavam grandes avanços no domínio da tecnologia. A tipografia sofreu 

um enorme impacto com os progressos tecnológicos na medida em que o Desktop Pub-

lishing, permitiu uma universalidade e democratização no desenvolvimento de tipos.

O aparecimento de programas para o desenvolvimento de tipos como o Letraset e o 

Fontographer, possibilitou a qualquer pessoa o desenho e produção de tipos de letra. 

Desta forma, a emergência de uma nova geração de designers de tipos, tornou-se 

numa realidade cada vez mais constante que ainda hoje se faz sentir. A introdução 

de computadores pessoais e a criação de software para o desenvolvimento de tipos, 

estimulou a formação de muitas companhias tipográficas digitais (Dodd, 2006). 

A Emigré,22 criada em 1984 por Rudy Vanderlans e Zuzana Licko, ficou conhecida por 

explorar ao máximo as capacidades técnicas do computador recentemente lançado 

pela Macintosh (Dodd, 2006). Zuzana Licko teve uma abordagem pouco convencio-

nal no que diz respeito ao desenho de tipos. Inicialmente, começou por criar tipos 

digitais que obedecessem ao formato Bitmap – limite imposto pelas impressoras da 

época. Depois, com o lançamento da tecnologia Postscript, desenvolveu tipos com al-

ta-resolução baseados nas fontes anteriores (Dodd, 2006). Além da Emigré, surgiram 

outras fundições como a Adobe, a BitStream, a FontFont, entre outras. Erik Spiekerman 

(fundador, com Neville Brody, da FontFont em 1989), tornou-se numa das figuras in-

contornáveis no design tipográfico nos anos 90. Através da publicação do seu livro Stop 

Stealing Sheep (1993) redefiniu os princípios da prática tipográfica no design (Dodd, 2006). 

22 Capas de alguns números
da revista Emigre.

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO



38

HOTEL AGATE – UMA TIPOGRAFIA PARA TAMANHOS AGATE

Em 1997, a Adobe e a Microsoft lançam no mercado o formato OpenType,23 pondo fim à 

rivalidade entre o formato Adobe PostScript 1 (Adobe) e o formato TrueType (Microsoft). 

O OpenType foi classificado como o formato do século XXI (Dodd, 2006). Este novo 

formato acabou com os problemas entre os utilizadores de diferentes plataformas. 

O OpenType é um formato transversal adaptado para qualquer sistema operativo 

(OSX, Windows, Linux), sendo suportado pela linguagem Unicode, o que permite o ar-

mazenamento até 64 000 glifos (carateres). Desta forma, os tipógrafos conseguem 

desenhar fontes mais completas (ligaduras, swashes, frações, verdadeiros versaletes, 

carateres especiais) e proporcionar um maior número de soluções tipográficas.

 

A invenção tecnológica de Gutenberg,24 tornou possível a divulgação do conhecimento 

e o debate de ideias entre as pessoas. Segundo Bacelar (2006) “a impressão, em con-

junto com a linguagem falada, com a escrita e os meios electrónicos, é considerada um 

dos marcos de mudanças fulcrais na história da comunicação e que viriam por sua vez 

a influenciar as mudanças sociais e intelectuais subsequentes”. O século XX, caracter-

izou-se pelo avanço tecnológico tornando possível a transição da composição a quente 

(as letras eram produzidas através de ligas de metal fundidas),25 para o início da com-

posição fotomecânica dos tipos (composição a frio).26 Posteriormente seguiu-se a tec-

nologia fotográfica, a introdução de raios catódicos na iluminação e a tecnologia laser. 

O aparecimento do computador na década de 80, permitiu a digitalização das fontes, 

acabando com o processo da fotocomposição. A partir deste momento o desenho dos 

tipos era feito por programas especificamente criados para o efeito.27 A criação de software 

para o desenho das letras, proporcionou o advento de fundições digitais. Atualmente, o 

número de fundições digitais não pára de aumentar, surgindo, em consequência, milhares 

de tipos de letra, disponíveis à distância de um pequeno click (Internet). 

23 Menus e submenus de fontes OpenType
no programa InDesign.
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24 Tipos móveis em metal.

25 Operador numa máquina Linotype.

26 Fotocompositora.

27 Ambiente de trabalho no Programa FontLab Studio 5.

(Da esquerda para a direita, de cima para baixo)
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Tamanho e Unidade de Medida Tipográfica

Firmin Didot (1764 –1836),28 filho de François-Ambroise Didot, nasceu no seio de uma 

família de impressores, fundidores de tipos e editores, o que lhe permitiu desenvolver 

as suas capacidades enquanto tipógrafo, tornando-se uma referência da tipografia 

francesa na sua época. Firmin Didot foi o mais notável tipógrafo do clã Didot e foi res-

ponsável por colocar em prática o sistema de pontos estabelecido, em 1690 na Acadé-

mie des Sciences, pelo seu pai François-Ambroise Didot. Na opinião de Heitlinger (2006), 

em 1757 o “ponto tipográfico” passou a ser a unidade de medida dos tipos, permitindo 

que os carateres passassem a ter medidas precisas. O sistema Didot, ainda hoje utiliza-

do na Europa, tem como unidades o cícero e o ponto, no qual 1 cícero mede 12 pontos; 

enquanto o sistema anglo-americano tem como unidades o pica e o ponto, no qual 1 

pica corresponde a 11,33 pontos no sistema Didot. 

De 1783 a 1784, Firmin Didot criou um tipo novo,29 caracterizando-se por ser, nas pa-

lavras de Heitlinger (2006), “a primeira romana classicista, austera e imperial, carac-

terizada por  remates e terminais ultra-finos”. A partir de 1789, Firmin Didot assumiu 

a responsabilidade da oficina tipográfica do seu pai e aperfeiçoou a qualidade e a di-

versidade dos carateres disponíveis. Nos anos seguintes, Didot decidiu enfatizar ainda 

mais as características formais do seu tipo e resolveu gravar vários conjuntos de tipos 

com incrementos de meio ponto (10,0/10,5/11,0 pontos).

Segundo Heitlinger (2006), “o tipo moderno de Firmin Didot converteu-se nos se-

guintes anos no tipo francês por excelência, padrão nacional para as publicações fran-

cesas.” Os contributos de Firmin Didot para o desenvolvimento da tipografia francesa, 

levaram a que Napoléon Bonaparte o nomeasse Diretor da Fundição Imperial.

Firmin Didot

28 Firmin Didot.
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29 Páginas do especímen (parcial) dos carateres da fundição da família Didot.
Utilização de nomes para identificar o tamanho dos tipos. 
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Pierre Simon Fournier (1712–1768),30 conhecido como “o mais novo”, proveio de uma 

família de tipógrafos e impressores. Em criança, estudou desenho o que lhe permitiu 

descobrir a sua paixão pela forma das letras. O seu primeiro trabalho foi na tipografia do 

seu irmão – Jean-Pierre Fournier – o que lhe permitiu, à medida que foi ganhando experiên-

cia, gravar letras capitulares iniciais. Fournier, rapidamente ganhou reputação pelas suas 

brilhantes qualidades enquanto tipógrafo e pelas inovações técnicas introduzidas.

Em 1737, Fournier formulou um sistema, baseado no trabalho desenvolvido por Fran-

çois–Ambroise, que lhe permitia comparar tamanhos entre diferentes tipos.31 Nas pala-

vras de Dodd (2006), os primeiros fundidores não possuíam uma normalização para a 

fundição dos tamanhos dos tipos, estabelecendo os tamanhos de acordo com as suas 

necessidades. A cada tamanho de um tipo correspondia um nome que, muitas das vezes, 

derivava de publicações históricas, nas quais o tipo utilizado aparecia pela primeira vez 

nesse tamanho específico. Fournier baseou o seu sistema de medição de tamanhos em 2 

polegadas, cada uma delas dividida em 12 linhas e, por sua vez, cada linha em 6 pontos 

tipográficos, estabelecendo 144 pontos tipográficos na sua totalidade. Segundo Dodd 

(2006), este sistema tipográfico de medição tornou-se uma prática extremamente 

benéfica, embora só tivesse sido adotado mais tarde pela generalidade das tipografias.

Pierre Fournier

30 Pierre Fournier.
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31 Fournier criou um sistema baseado
no ponto tipográfico para classificar 
os diferentes tamanhos dos tipos.
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Giambattista Bodoni (1740–1813),32 rei dos impressores e impressor dos reis, foi um 

excelente impressor e tipógrafo italiano que levou os tipos modernos a um nível de 

elegância e sofisticação, atingindo a sua perfeição em finais do século XVIII. Bodoni 

nasceu em Saluzzo, no nordeste de Itália, e era filho de um impressor, o que lhe permi-

tiu entrar em contacto com a prática de gravação de tipos em blocos de madeira desde 

a sua infância. Aos 18 anos tornou-se compositor na tipografia do Vaticano, em Roma, 

demonstrando grande ambição e interesse pelas linguagens orientais.

Mais tarde, em 1767, foi convidado para dirigir a imprensa do duque de Parma. No ano 

de 1790, o duque Ferdinando di Parma autorizou  que Bodoni criasse a sua oficina par-

ticular, o que lhe possibilitou trabalhar para outros públicos assinando os seus próprios 

trabalhos. De acordo com Heitlinger (2006), “os seus tipos e as suas elegantíssimas 

impressões garantem-lhe a admiração incondicional dos seus contemporâneos e dos 

peritos de hoje”.

No início dos anos 90, a ITC resolveu criar uma interpretação moderna dos tipos de 

Giambattista Bodoni, tendo como resultado uma das versões digitais mais precisa e 

fiel que preserva o desenho original das letras. A família tipográfica ITC Bodoni Pro33 

é composta pelas seguintes versões: ITC Bodoni Six, para ser utilizada em legendas; 

ITC Bodoni Twelve, especificamente desenhada para texto; e a ITC Bodoni Seventy-Two, 

destinada a aplicações em tamanhos poster. Cada tamanho específico da ITC Bodoni 

Pro34 é constituído por 2 pesos – Book e Bold – e pelas versões correspondentes em 

itálico. A ITC Bodoni Seventy-Two também dispõe de 2 versões swash para os itálicos. 

Summer Stone, responsável pela equipa de design constituída por Holly Goldsmith, Jim 

Parkinson e Janice Prescott Fishman, considerou indispensável a visita a Parma para, 

não só analisar os livros antigos e as punções originais de Bodoni, como também para 

absorver e encontrar a verdadeira inspiração dos seus tipos.

Giambattista Bodoni

32 Giambattista Bodoni.
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33 ITC Bodoni Pro.
Especímen da tipografia (parcial) onde são 
ilustradas as diferentes compensações óticas 
efetuadas na letra a para os diferentes 
tamanhos a que se destina.

ITC Bodoni Six

ITC Bodoni Twelve

ITC Bodoni Seventy-Two

34 ITC Bodoni Pro.
Especímen da tipografia (parcial).
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William Addison Dwiggins (1880–1956)35 nasceu em Martinsville, Ohio (EUA), e era uma 

pessoa com vários talentos, o que o levou a desenvolver as suas capacidades como dra-

maturgo, criador de marionetes, figurinista, desenhador de cenários, ilustrador, de-

signer de livros e tipógrafo. 

William Addison Dwiggins desenvolveu uma teoria – M Formula ou Marionette Formula 

– que surgiu na sequência do aperfeiçoamento da caracterização/modelação dos fan-

toches para o teatro.36 No momento em que esculpia, em madeira, as cabeças de um 

conjunto de marionetas, Dwiggins viu-se confrontado com o facto de não conseguir 

projetar para toda a plateia e com o mesmo efeito, o rosto de uma rapariga juvenil com 

um aspeto delicado e sensível. Numa fase inicial, começou por modelar os traços prin-

cipais da face da marioneta de uma forma harmoniosa e suave. Apesar de a uma curta 

distância o efeito pretendido ter sido alcançado, o mesmo não se verificava nos últi-

mos lugares da sala. Foi então que Dwiggins descobriu, que em vez de moldar suave-

mente as bochechas do rosto, deveria representar a face de cada fantoche utilizando 

superfícies planas com as extremidades angulosas, exagerando as suas propriedades. 

Nas palavras de Dwiggins, a marioneta transparecia, a partir do palco, um rosto delica-

damente suave com subtis modelagens, o que criava o efeito de uma face jovem – visível 

em qualquer ponto da sala.

M Formula

35 William Addison Dwiggins.

36 M Formula ilustrada nas marionetas 
de Dwiggins.
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O autor ora referido entendeu que a M Formula era, não só a solução para a modela-

ção dos fantoches com características particulares, mas também uma ferramenta ex-

tremamente útil para aplicar na conceção dos seus tipos de letra. De acordo com Dwiggins, 

o desenho de curvas geométricas através de linhas retas devidamente articuladas en-

tre si melhorava a fluidez das formas das letras, em vez da representação tradicional 

do desenho de cada letra.

Através da aplicação da M Formula na criação dos seus tipos de letra, Dwiggins pre-

tendia obter o mesmo efeito alcançado na modelação exagerada dos rostos das mari-

onetas; sendo que, no caso dos tipos, passou a ser possível retirar as formas angulosas 

e acentuadas de cada letra, obtendo-se uma representação visual elegante e legível 

das formas quando impressas em tamanhos reduzidos.37 Segundo Ahrens (2007), o 

método de Dwiggins consistia em realçar/enfatizar as características formais da cada 

letra, tornando o desenho mais irregular/grosseiro salientando as extremidades e os 

ângulos do desenho.
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37  M Formula aplicada nas letras
de Dwiggins.
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O termo agate corresponde a uma medida tipográfica de 5 1/2 pontos que era utilizada 

para compor texto em tamanhos muito pequenos. Na opinião de Felici (2003), atual-

mente, o termo e a definição de agate são arcaicos, considerando a sua utilização como 

diminuta e pontual. Segundo Porchez (2011), o termo agate insere-se na terminologia 

antiquada da tipografia e é utilizado para identificar tamanhos muito pequenos de 

um tipo de letra. Porchez (2011) refere como exemplo, a fundição digital de tipos Font 

Bureau, na qual a associação do termo agate às tipografias comercializadas tem como 

objectivo a definição do tamanho para que o tipo de letra é desenhado. No especímen 

da tipografia Poynter Agate38 são sugeridos os valores entre 5 e 6,5 pontos, como sendo 

os tamanhos indicados para a utilização do tipo de letra. De forma a estabelecer parâ-

metros que permitam o desenvolvimento da componente prática do projeto de mes-

trado, estabelece-se: que o tamanho mínimo de 5 pontos é o ponto de partida para o 

desenvolvimento da tipografia agate; e a utilização do termo agate para identificar a 

tipografia desenvolvida como um tipo de letra destinado a tamanhos muito pequenos.

Tamanhos Agate

Definição

38 Poynter Agate (Font Bureau).
Especímen da tipografia (parcial).

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO



54

HOTEL AGATE – UMA TIPOGRAFIA PARA TAMANHOS AGATE

39 Guardian Agate (Commercial Type).
1 Especímen (parcial).  
2 Utilização da tipografia no caderno g2 (jornal The Guardian).

1 

2

O tipo de letra Guardian Agate, criado por Paul Barnes e Christian Schwartz, foi dese-

nhado para funcionar em tamanhos iguais ou inferiores a 6 pontos, nas piores 

condições possíveis de impressão de papel de jornal.39 De acordo com os autores deste 

tipo de letra, a Guardian Agate possui compensações óticas que tornam possível a sua 

máxima legiblidade em tamanhos muito pequenos, nomeadamente: as suas propor-

ções mais estreitas que permitem condensar a informação em pequenos espaços; os 

ascendentes e descendentes curtos que permitem apertar o texto sem comprometer a 

readability; e a colocação de ink traps asseguram que a estrutura da fonte se mantenha 

intacta mesmo com a sua utilização em 4 pontos.
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O desenho de uma tipografia agate implica um conjunto de condicionantes específicas 

que permitem a legibilidade e a readability de um texto. Na opinião de Felici (2003), 

a legibilidade de um texto refere-se à capacidade do leitor de reconhecer as letras 

e a forma como as mesmas dão origem às palavras; enquanto que a readability está 

relacionada com a facilidade e o conforto com que um texto permite ser compreen-

dido. Se se pode afirmar que um texto de fácil leitura é necessariamente legível, não 

se pode admitir como certo que um texto legível contenha em si as características de 

readability. Na opinião de Nineuil (1999), um dos fatores mais importantes a consi-

derar aquando da avaliação da legibilidade de um texto é o esforço ocular (maior ou 

menor) necessário para identificar as formas representadas. Ou seja, é o cansaço do 

olho que determina o grau de facilidade ou de dificuldade com que é efetuada a leitura. 

Segundo Mandel, citado por Nineuil (1999), em corpos pequenos não é possível identi-

ficar uma letra isolada, mas sim grupos de letras (palavras) que se lêem de uma forma 

global. Ainda de acordo com a mesma fonte bibliográfica, são as “constantes formais”, 

alternações e ritmos, que condicionam o primeiro olhar relativamente a uma palavra 

escrita. Cada palavra é composta por uma imagem que é formada pela alternância de 

ritmo entre espaços brancos (contra-forma dos carateres) e espaços negros (forma dos 

carateres).40

Em 1905, o oftalmologista Émile Javal demonstrou que o movimento do olho é efe-

tuado por secções e que o reconhecimento das letras é efetuado pelas suas diferenças. 

Desta forma, a identificação da imagem/palavra é facilitada quando não existem se-

melhanças evidentes nas formas das letras, o que leva ao aumento da legibilidade e, 

porventura, à readability de um texto.41 Na opinião de Huot-Marchand (2007), a read-

ability de um documento é baseada numa série de mecanismos complexos, nos quais a 

tipografia afecta a percepção visual do texto. De acordo com o mesmo autor (2007), os es-

tudos efetuados desde a apresentação da teoria de Javal revelaram-se infrutíferos, na 

medida em que os nossos mecanismos mentais de leitura são extremamente flexíveis 

perante uma composição tipográfica “de acordo com os cânones normais”. Grande 

parte dos textos são compostos por carateres com um mínimo de 7 pontos de tamanho, 

entrelinhamento normal e suficiente contraste, o que permite uma leitura mais faci-

Condicionantes do desenho

40  Cada palavra é composta por uma imagem 
radiográfica interior, formada pela alternância 
de ritmo dos brancos e negros.

41 A imagem/palavra é constituía 
por uma silhueta particular, 
exclusivo para cada palavra.

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO



56

HOTEL AGATE – UMA TIPOGRAFIA PARA TAMANHOS AGATE

litada, isto é, que exige menos esforço do olho. Na opinião de Felici (2003), os estudos 

relacionados com a readability traduzem-se, na maioria das vezes, em conclusões con-

traditórias e confusas, levando-o a afirmar que a readability de um texto é baseada no 

contexto cultural no qual o leitor está inserido. A mesma referência bibliográfica dá 

como exemplo o tipo de letra Fraktur (blackletter, contraste de linha semelhante, espa-

çamento justo entre as letras), sobre a qual se pensava que daria origem a palavras que 

exigiriam, por parte do leitor, elevado tempo na sua identificação. Contudo, estudos 

realizados comprovaram que a velocidade de leitura dos leitores acostumados a ler o 

tipo Fraktur era essencialmente a mesma daqueles que estavam habituados a ler texto 

composto em tipografias romanas (supostamente de leitura mais “rápida”). Segundo 

Huot-Marchand (2007), se estamos perante condições extremas – tamanhos agate – a 

dificuldade de leitura aumenta e é necessário compensar os nossos mecanismos men-

tais. As dificuldades encontradas são óticas (o olho tem dificuldade em definir as for-

mas das letras) e técnicas (relacionadas com o desenho dos glifos e a sua reprodução 

no papel). A tipografia Minuscule, desenhada por Huot-Marchand, possui característi-

cas formais (altura do x larga, aberturas generosas do espaço interior dos seus glifos, 

presença de serifas grossas, utilização de ink traps, aumento da grossura de linha man-

tendo a robustez das letras, acentuação das características e diferenças visuais de cada 

letra) que tornam possível a sua legibilidade em tamanhos extremamente pequenos. 

Criada para funcionar em condições especiais, a Minuscule é constituída por cinco 

versões, em romano e em itálico, especificamente desenhadas para os tamanhos cor-

respondentes a cada nome que as caracterizam – 2, 3, 4, 5 e 6 pontos.42 43

42 Minuscule Cinq, letra g. 43 Minuscule (Huot-Marchand).
Galardoada com o Certificate of Excellence pelo Type Directors Club, em 2005.
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Na opinião de Ahrens (2007), o desenho de cada glifo de uma tipografia sofre altera-

ções de acordo com o tamanho em que é utilizado. Na opinião de Gibbings, citado por 

Ahrens (2007), “uma das grandes alterações que se pode fazer no design é alterar a sua 

escala.” Desta forma, um tipo de letra que é desenhado para grandes escalas ou para 

texto corrido terá de sofrer alterações ao nível do seu desenho, de modo a que fun-

cione em tamanhos agate. Ainda segundo Ahrens (2007), as principais modificações 

necessárias a um tipo de letra quando destinada a tamanhos muito pequenos são as 

seguintes: aumento da largura das letras; aumento da altura do x e redução dos ascen-

dentes/descendentes; alargamento do interior das letras (espaço branco); aumento do 

peso geral da tipografia, em muitos casos; diminuição do contraste da linha da tipogra-

fia; realce ou supressão das características específicas da tipografia, de acordo com as 

situações; aumento das aberturas das letras; ajuste das uniões (pontos); e, na maioria 

dos casos, diminuição do espaçamento. Na opinião de Nineuil (1999), Mandel sacrifi-

cava a silhueta das palavras tornando os carateres minúsculos mais grossos, fazendo-

-os parecer maiores para uma altura de x idêntica.44 Esta abordagem ao desenho das 

letras permitia que os diferentes ritmos, proporcionados pelos espaços brancos inter-

nos das letras, aumentassem a readability de um texto. 

44 Mandel “sacrificava” a silhueta da palavra, 
para engrossar as minúsculas e fazê-los pa-
recer maiores para uma altura de x idêntica. 
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O desenho de tipografias agate sem serifas requer uma menor compensação ótica, na 

medida em que não existem características específicas no desenho que possam ser en-

fatizadas ou suprimidas. O ajuste do contraste na linha raramente é necessário, pois os 

tipos de letra sem serifa, na maioria dos casos, possuem um contraste mínimo na mode-

lação da linha. Nas palavras de Carter (1937), citado por Ahrens (2007), as tipografias 

sem serifas não constituem um problema, enquanto que os tipos de letra com caracte-

rísticas caligráficas precisam de um maior cuidado quando adaptados para diferentes 

tamanhos. Na opinião de Slimbach (2007), a diferença entre tipos de letra com e sem 

serifa está na equalização das características formais de um tipo não serifado. Nos ti-

pos de letra sem serifas, além do peso da linha ser idêntico em cada glifo, a altura do x 

tende a ser mais larga. Segundo Ahrens (2007), nos tipos não serifados, as proporções 

são naturalmente mais compactas e similares entre as maiúsculas e minúsculas, entre 

ascendentes e descendentes, e o desenho geral é mais “normalizado”. Nas palavras de 

Slimbach (2007), citado por Ahrens (2007), os tipos sem serifas são “já versões serifa-

das em tamanhos pequenos.” Kobayashi (2007), citado por Ahrens (2007), menciona 

a Bell Centennial como uma tipografia na qual o seu desenho obedece a determinadas 

características, tornando-a especializada para condições e tamanhos particulares. Nas 

palavras de Schwartz (2007), os ink traps – uma das grandes vantagens da tipografia Bell 

Centennial – são uma ferramenta muito útil no desenho de tipos de letra sem serifas 

para tamanhos muito pequenos.45 O tipo de letra Bell Centennial foi desenhado por 

Matthew Carter em 1976 para a empresa AT&T, para ser utilizad0 na composição dos 

diretórios das listas telefónicas. Tendo em consideração a utilização específica deste 

tipo de letra, Matthew Carter resolveu todos os problemas e limitações técnicas exis-

tentes de impressão da altura evidenciando um especial cuidado no desenho da tipo-

grafia. A Bell Centennial é uma família tipográfica condensada sem serifas, composta 

por quatro pesos, que mantém a legibilidade em tamanhos muitos pequenos, que 

permite economizar espaço e que se adapta a condições adversas de impressão sem 

nunca comprometer o desenho global dos seus carateres através das compensações  

óticas introduzidas.46 

Sem serifas

45 Bell Centennial (Matthew Carter).  
Ink traps colocados na letra N.
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46 Bell Centennial (Matthew Carter).   
1 Especímen (parcial).  
2 Utilização da tipografia em listas telefónicas.
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A reprodução de tipografias agate no papel está sujeita a condicionantes técnicas rela-

cionadas com os processos de impressão. Na impressão de livros (letterpress), os tipos 

em metal são pressionados sobre o papel de forma a que a tinta seja transferida. Du-

rante este processo, acontece o fenónemo ink spread (derrame de tinta) que acrescenta 

um contorno negro às formas, tornando as letras impressas mais pesadas/negras, con-

trariando o desenho original. Segundo Unger (2007), o fenómeno é independente do 

tamanho da tipografia que é utilizado e é relativamente previsível. 

Nas palavras de Ahrens (2007), quando se trata da impressão de tamanhos muito 

pequenos surge outro efeito relacionado com o ink spread que consiste no facto da tinta 

se espalhar e preencher os cantos estreitos e, até mesmo, os interiores das letras, es-

pecialmente se for utilizada em grandes quantidades. De forma a prevenir este resul-

tado indesejável são utilizados ink traps (zonas de reserva antevistas nas quais a tinta 

se alastra, completando o desenho da letra de forma a não comprometer o peso total 

da tipografia) estrategicamente colocados no desenho das letras.47 Segundo Ahrens 

(2007), os ink traps permitem beneficiar o peso da tipografia em tamanhos pequenos, 

reduzindo a necessidade de compensações óticas no desenho original.

Impressão

47 Bell Centennial (Matthew Carter).
Comparação da fonte digital com o efeito
da impressão. A tinta espalha-se 
e preenche os espaços em branco.
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Hoje em dia, os fenómenos de impressão referidos anteriormente ainda são visíveis na 

produção offset, o que torna necessário perceber as suas consequências na tipografia 

que é utilizada e no modo como são efetuados os processos de impressão.48 Na opinião 

de Schwartz (2007), citado por Ahrens (2007), grande parte das coisas que lemos atu-

almente (sejam revistas, jornais, cardápios, livros, listas telefónicas, ou outro material 

impresso através de impressoras a laser) é impressa de uma forma imperfeita e barata, 

pelo que, aquando do desenvolvimento de tipografias para tamanhos muito pequenos, 

é necessário ter em consideração as limitações ou consequências da tinta/tóner que 

surgem no papel. Nas palavras de Berlow (2007), citado por Ahrens (2007), devemos 

verificar a importância dos detalhes de impressão no desenho de uma tipografia com 

determinadas características. Só desta forma se consegue desenvolver os mecanismos 

necessários para perceber a reação de um tipo de letra a um tamanho específico.

48 Houston Chronicle (Font Bureau).
Previsão do efeito ink spread.
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Apresentação

Sometimes I wonder what it would be like for everything inside me that 
is denied and unknown to be revealed. But I’ll never know. I live my life 
in hiding. My survival depends on it.

Sometimes I wonder what it would be like for everything inside me that 
is denied and unknown to be revealed. But I’ll never know. I live my life 
in hiding. My survival depends on it.

Sometimes I wonder what it would be like for everything inside me that 
is denied and unknown to be revealed. But I’ll never know. I live my life 
in hiding. My survival depends on it.

Sometimes I wonder what it would be like for everything inside me that 
is denied and unknown to be revealed. But I’ll never know. I live my life 
in hiding. My survival depends on it.

Sometimes I wonder what it would be like for everything inside me that 
is denied and unknown to be revealed. But I’ll never know. I live my life 
in hiding. My survival depends on it.

A Hotel Agate é um tipo de letra desenhado para tamanhos agate, que combina as es-

pecificações estruturais e formais apontadas por Ahrens com a M Formula de Dwiggins, 

de modo a não comprometer a legibilidade e readability da tipografia em tamanhos 

muito pequenos. 

Hotel Agate Book

Hotel Agate Light

Hotel Agate Medium

Hotel Agate Bold

Hotel Agate Black

3. A HOTEL AGATE



66

HOTEL AGATE – UMA TIPOGRAFIA PARA TAMANHOS AGATE

Tipo
Aumento da altura do x.

Aumento do espaço branco interior.

Diminuição do contraste de linha.

1

1

3

3

2

2

Análise Formal e Estrutural

Características técnicas
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grafia
Medidas uniformes em todos os pesos.

Realce das características formais.

Colocação de ink traps.

4

6

5

6

4

4

4

5

5 5

5

5
5

5

3. A HOTEL AGATE
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Aumento da altura do x.

1

xHotel Text

hamburgerhamburger

xHotel Agate

A altura do x é a medida que se refere ao tamanho 

das letras minúsculas de um tipo de letra.

Quando se aumenta a altura desta medida con-

segue-se obter mais espaço para o desenho das 

letras, o que permite um aumento da legibilidade 

de cada glifo em tamanhos agate.
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c
Aumento do espaço branco interior.

cHotel AgateHotel Text

2

Área adicional

O aumento do espaço branco interior de cada letra, 

através do aumento da altura do x e da abertura dos 

espaços internos (olhos), evita o congestionamen-

to visual de cada glifo em tamanhos reduzidos.

3. A HOTEL AGATE
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Diminuição do contraste de linha.

3

oo Hotel AgateHotel Text

Área adicional

A diminuição do contraste de linha, através da 

apoximação das medidas verticais e horizontais 

das hastes, permite manter a forma das letras e fa-

vorece a sua legibilidade em tamanhos reduzidos.
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Realce das características formais.

4

aa Hotel AgateHotel Text

hamburgerhamburger
O realce das características formais de cada letra, 

através de um desenho anguloso e duro, permite 

simplificar e reduzir cada glifo ao seu essencial, 

possibilitando a sua representação visual em ta-

manhos pequenos de uma forma suave e legível.

3. A HOTEL AGATE
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xx
Colocação de ink traps.

5

Hotel AgateHotel Text vv
A colocação de ink traps evita acumulações de 

tinta indesejadas (ink spreads). Os ink traps são 

zonas em branco, estrategicamente desenhadas, 

que recebem os excessos de tinta e completam o 

desenho de cada letra.
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Medidas uniformes em todos os pesos.

6

Hotel

HA  Light

HA Book

HA Medium

HA Bold

HA  Black

Light

Book

Black

Bold

Medium

A manutenção das medidas de cada glifo em to-

das as fontes para o mesmo tamanho permite 

uma combinação entre pesos sem que exista um 

reajuste visual do texto. 

Qui qui aut ilibus es conseditatur abor sam, solupta con necaecus et ea 

est odis eatempore vit untem nullaut rem destis eaquid quam ipidene 

nobis eos doluptur sunt, quatinv ellit, ipicienet voluptatiis re dolor 

accatquam, nobit, acit, aut ad maio qui omnimin ellat ped que quam debit 

ipsum a de volore dignihilique la comniet dipiendest, simenectet cuptat.

Qui qui aut ilibus es conseditatur abor sam, solupta con necaecus et ea 

est odis eatempore vit untem nullaut rem destis eaquid quam ipidene 

nobis eos doluptur sunt, quatinv ellit, ipicienet voluptatiis re dolor 

accatquam, nobit, acit, aut ad maio qui omnimin ellat ped que quam debit 

ipsum a de volore dignihilique la comniet dipiendest, simenectet cuptat.

Qui qui aut ilibus es conseditatur abor sam, solupta con necaecus et ea 

est odis eatempore vit untem nullaut rem destis eaquid quam ipidene 

nobis eos doluptur sunt, quatinv ellit, ipicienet voluptatiis re dolor 

accatquam, nobit, acit, aut ad maio qui omnimin ellat ped que quam debit 

ipsum a de volore dignihilique la comniet dipiendest, simenectet cuptat.

Qui qui aut ilibus es conseditatur abor sam, solupta con necaecus et ea 

est odis eatempore vit untem nullaut rem destis eaquid quam ipidene 

nobis eos doluptur sunt, quatinv ellit, ipicienet voluptatiis re dolor 

accatquam, nobit, acit, aut ad maio qui omnimin ellat ped que quam debit 

ipsum a de volore dignihilique la comniet dipiendest, simenectet cuptat.

Qui qui aut ilibus es conseditatur abor sam, solupta con necaecus et ea 

est odis eatempore vit untem nullaut rem destis eaquid quam ipidene 

nobis eos doluptur sunt, quatinv ellit, ipicienet voluptatiis re dolor 

accatquam, nobit, acit, aut ad maio qui omnimin ellat ped que quam debit 

ipsum a de volore dignihilique la comniet dipiendest, simenectet cuptat.
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Quatis delenetur apit, occabo. Officiet estrum rat hitio. Ut que ducipsunt. 

Umanili vellis arcienihil intia dolupti nest, offictur? Nonecatis idellanis 

endisime voluptae posserchilia sam dolorem eossin rem quae ellabor a sed 

esequam si accaerum is sit que nullit inus. Officim in nihilliquo volor rerumqui 

restium re ventota volori ut ad magnima ximaion est quias alitiatia samet aut ut 

et offic to velique porestia quos ut qui untio eum autest aruntia audi id magnis 

doluptu rendae. Ut et faccus dolupta dolorro vitat detilay una vedradity.

Ur, cusamenti aut mil inulparunt ipsunt audandam acitate cum, volorporem 

dignim vella proviteni optat destium il iducien isitatus dist fugitia ipsuntur 

aspitiorem. Gendellabo. Nam fugit aut unt fugit volorrum coreptatia quis vidi 

dolore et voluptio. Eque nullupta nitemporere nost adist fugit labor magnatus sed 

eatasit molupta quassin nus etur, si sunduntionet estiam, nisit antem dolorro 

blam, que pratur unamoi teryium unami manileia?

Pore occae nobit as eum repro tem sit offic tem sandae veni dem facea eriatio 

riasperion consequate pedipsa ipis sam verupti que sersper eperitatem architi 

umquamus, te expliquas est la cusanimi, tempor repe ommos nosam idignim ipit 

arum es eaque prent porum vendae parchitaqui a simpero tem re nonemqui 

conseditem quatur? Officil ius essum as dolecul leculpa ruptibus eum aboreiu 

mquodi dolore sitia doluptat hitae ne voles sit quatia dit pa que sequi officipitati 

voluptatias aut et ullecum ut ullectur mint.

Id magnienis aut ut am dis eumqui sitistis des dionecabo. Gent vid molore nem 

resequam lam inullores nihicime nustorum fugitenia inimagn aturem. Uptatur 

sequam, et, cumque nonsedis es dolupti nciatem porporibus. Temo odisintem 

etur? Ipsandae alique niminci mincto beresci libusandam excepudae necabor si 

optateces nis iunt resersperiae venistota volesse dionsequi dem quam la et hitam 

eum cus pa non repe veliqui dolorer itatibus et architi uribus, et omnis nim 

audisquam, et arcium incipicimo inctemo blabo. 

Apelit optasped ulluptas conectur, tenimus dusa debis sit, nat as rem vendani 

ducipis earum siminve ntiist, ant prehent quam fugitat enduntissum fuga. Nem 

rerruntur aut qui volor arcidignatur minvern aturior roribus, earupta con 

custrum quam niasper fereperferor re latia volor sedi sedistianis sum re eaquia 

quuntibus assitatur aut quam eium qui repedionsed maio ea qui optaquid qui di 

aut et utas magnam aut dolecum, sed etur?

Millaut plabore nones arum eate sit et veliquo dignis alit essintur suscidunt qui 

illorrum harcid magnis quat. Mo blabore mporum hario esed ut volores ipid etus, 

nisqui corepratin nusam, qui ut lantius doluptaestio et, cullab is que comnihiti 

del is ut rerit voluptur aspelesse vente quae re nonsersperia ea vendam, occatatis 

ea voloreped moles dolles rerepedis aut esequunt audit resero voluptae ma 

ventisto berit ut doluptae volenda vel incte sint vel esequi dolore et que volorit.

Ut excepe sa ataspero maximincia non comniento dolo odic tem rem eium fugit 

labores tionse paruptis et eius doluptature illab il mil estiore mpelecum quat 

inulles tiostium quae occus dolores nim conem laut quiam voloreptur? 

Quiandam, omnis essim inturent ditata voluptasime ium ipsam ut repelibus re 

pero berit ipsum es sequaspe pos assimin cturiones solora dipsam re peratus 

nonet voluptae sitinulpa eos nobis prerum aut ilignatur?

Res eat. Riores mi, cone nobis prerum aut poriossit, sus, officil latur?

Untem volutatatem ipsam, serae quasi tem eatio. Nam ut aceseque doloris aut

Quatis delenetur apit, occabo. Officiet estrum rat hitio. Ut que ducipsunt. 

Umanili vellis arcienihil intia dolupti nest, offictur? Nonecatis idellanis 

endisime voluptae posserchilia sam dolorem eossin rem quae ellabor a 

sed esequam si accaerum is sit que nullit inus. Officim in nihilliquo volor 

rerumqui restium re ventota volori ut ad magnima ximaion est quias 

alitiatia samet aut ut et offic to velique porestia quos ut qui untio eum 

autest aruntia audi id magnis doluptu rendae. Ut et faccus dolupta 

dolorro vitat detilay una vedradity.

Ur, cusamenti aut mil inulparunt ipsunt audandam acitate cum, 

volorporem dignim vella proviteni optat destium il iducien isitatus dist 

fugitia ipsuntur aspitiorem. Gendellabo. Nam fugit aut unt fugit volorrum 

coreptatia quis vidi dolore et voluptio. Eque nullupta nitemporere nost 

adist fugit labor magnatus sed eatasit molupta quassin nus etur, si 

sunduntionet estiam, nisit antem dolorro blam, que pratur unamoi 

teryium unami manileia?

Pore occae nobit as eum repro tem sit offic tem sandae veni dem facea 

eriatio riasperion consequate pedipsa ipis sam verupti que sersper 

eperitatem architi umquamus, te expliquas est la cusanimi, tempor repe 

ommos nosam idignim ipit arum es eaque prent porum vendae 

parchitaqui a simpero tem re nonemqui conseditem quatur? Officil ius 

essum as dolecul leculpa ruptibus eum aboreiu mquodi dolore sitia 

doluptat hitae ne voles sit quatia dit pa que sequi officipitati voluptatias 

aut et ullecum ut ullectur mint.

Id magnienis aut ut am dis eumqui sitistis des dionecabo. Gent vid 

molore nem resequam lam inullores nihicime nustorum fugitenia 

inimagn aturem. Uptatur sequam, et, cumque nonsedis es dolupti 

nciatem porporibus. Temo odisintem etur? Ipsandae alique niminci 

mincto beresci libusandam excepudae necabor si optateces nis iunt 

resersperiae venistota volesse dionsequi dem quam la et hitam eum cus 

pa non repe veliqui dolorer itatibus et architi uribus, et omnis nim 

audisquam, et arcium incipicimo inctemo blabo. 

Apelit optasped ulluptas conectur, tenimus dusa debis sit, nat as rem 

vendani ducipis earum siminve ntiist, ant prehent quam fugitat 

enduntissum fuga. Nem rerruntur aut qui volor arcidignatur minvern 

aturior roribus, earupta con custrum quam niasper fereperferor re latia 

volor sedi sedistianis sum re eaquia quuntibus assitatur aut quam eium 

qui repedionsed maio ea qui optaquid qui di aut et utas magnam aut 

dolecum, sed etur?

Millaut plabore nones arum eate sit et veliquo dignis alit essintur 

suscidunt qui illorrum harcid magnis quat. Mo blabore mporum hario 

esed ut volores ipid etus, nisqui corepratin nusam, qui ut lantius 

doluptaestio et, cullab is que comnihiti del is ut rerit voluptur aspelesse 

vente quae re nonsersperia ea vendam, occatatis ea voloreped moles 

dolles rerepedis aut esequunt audit resero voluptae ma ventisto berit ut 

doluptae volenda vel incte sint vel esequi dolore et que volorit.

Ut excepe sa ataspero maximincia non comniento dolo odic tem rem 

eium fugit labores tionse paruptis et eius doluptature illab il mil estiore 

mpelecum quat inulles tiostium quae occus dolores nim conem laut
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Quatis delenetur apit, occabo. Off iciet estr um rat hitio. Ut que ducipsunt. 

Umanili vellis arcienihil intia dolupti nest, off ictur? Nonecatis idellanis 

endisime voluptae posserchilia sam dolorem eossin rem quae ellabor a sed 

esequam si accaer um is sit que nullit inus. Off icim in nihilliquo volor rer umqui 

restium re ventota volor i ut ad mag nima ximaion est quias alitiatia samet aut ut et 

off ic to velique porestia quos ut qui untio eum autest ar untia audi id mag nis 

doluptu rendae. Ut et faccus dolupta dolor ro vitat detilay una vedradit y.

Ur, cusamenti aut mil inulpar unt ipsunt audandam acitate cum, volor porem 

dig nim vella proviteni optat destium il iducien isitatus dist fug itia ipsuntur 

aspitiorem. Gendellabo. Nam fug it aut unt fug it volor r um coreptatia quis vidi 

dolore et voluptio. Eque nullupta nitemporere nost adist fug it labor mag natus 

sed eatasit molupta quassin nus etur, si sunduntionet estiam, nisit antem dolor ro 

blam, que pratur unamoi ter yium unami manileia?

Pore occae nobit as eum repro tem sit off ic tem sandae veni dem facea er iatio 

r iasper ion consequate pedipsa ipis sam ver upti que sersper eper itatem architi 

umquamus, te expliquas est la cusanimi, tempor repe ommos nosam idig nim ipit 

ar um es eaque prent por um vendae parchitaqui a simpero tem re nonemqui 

conseditem quatur? Off icil ius essum as dolecul leculpa r uptibus eum aboreiu 

mquodi dolore sitia doluptat hitae ne voles sit quatia dit pa que sequi off icipitati 

voluptatias aut et ullecum ut ullectur mint.

Id mag nienis aut ut am dis eumqui sitistis des dionecabo. Gent vid molore nem 

resequam lam inullores nihicime nustor um fug itenia inimag n aturem. Uptatur 

sequam, et, cumque nonsedis es dolupti nciatem por por ibus. Temo odisintem 

etur? Ipsandae alique niminci mincto beresci libusandam excepudae necabor si 

optateces nis iunt resersper iae venistota volesse dionsequi dem quam la et hitam 

eum cus pa non repe veliqui dolorer itatibus et architi ur ibus, et omnis nim 

audisquam, et arcium incipicimo inctemo blabo. 

Apelit optasped ulluptas conectur, tenimus dusa debis sit, nat as rem vendani 

ducipis ear um siminve ntiist, ant prehent quam fug itat enduntissum fuga. Nem 

rer r untur aut qui volor arcidig natur minver n atur ior ror ibus, ear upta con 

custr um quam niasper fereper feror re latia volor sedi sedistianis sum re eaquia 

quuntibus assitatur aut quam eium qui repedionsed maio ea qui optaquid qui di 

aut et utas mag nam aut dolecum, sed etur?

Millaut plabore nones ar um eate sit et veliquo dig nis alit essintur suscidunt qui 

illor r um harcid mag nis quat. Mo blabore mpor um har io esed ut volores ipid etus, 

nisqui corepratin nusam, qui ut lantius doluptaestio et, cullab is que comnihiti 

del is ut rer it voluptur aspelesse vente quae re nonsersper ia ea vendam, occatatis 

ea voloreped moles dolles rerepedis aut esequunt audit resero voluptae ma 

ventisto ber it ut doluptae volenda vel incte sint vel esequi dolore et que volor it.

Ut excepe sa ataspero maximincia non comniento dolo odic tem rem eium fug it 

labores tionse par uptis et eius doluptature illab il mil estiore mpelecum quat 

inulles tiostium quae occus dolores nim conem laut quiam voloreptur? 

Quiandam, omnis essim inturent ditata voluptasime ium ipsam ut repelibus re 

pero ber it ipsum es sequaspe pos assimin ctur iones solora dipsam re peratus 

nonet voluptae sitinulpa eos nobis prer um aut ilig natur?

Res eat. Riores mi, cone nobis prer um aut por iossit, sus, off icil latur?

Untem volutatatem ipsam, serae quasi tem eatio. Nam ut aceseque dolor is aut

Quatis delenetur apit, occabo. Officiet estrum rat hitio. Ut que ducipsunt. 

Umanili vellis arcienihil intia dolupti nest, offictur? Nonecatis idellanis 

endisime voluptae posserchilia sam dolorem eossin rem quae ellabor a 

sed esequam si accaerum is sit que nullit inus. Officim in nihilliquo volor 

rerumqui restium re ventota volori ut ad magnima ximaion est quias 

alitiatia samet aut ut et offic to velique porestia quos ut qui untio eum 

autest aruntia audi id magnis doluptu rendae. Ut et faccus dolupta 

dolorro vitat detilay una vedradity.

Ur, cusamenti aut mil inulparunt ipsunt audandam acitate cum, 

volorporem dignim vella proviteni optat destium il iducien isitatus dist 

fugitia ipsuntur aspitiorem. Gendellabo. Nam fugit aut unt fugit volorrum 

coreptatia quis vidi dolore et voluptio. Eque nullupta nitemporere nost 

adist fugit labor magnatus sed eatasit molupta quassin nus etur, si 

sunduntionet estiam, nisit antem dolorro blam, que pratur unamoi 

teryium unami manileia?

Pore occae nobit as eum repro tem sit offic tem sandae veni dem facea 

eriatio riasperion consequate pedipsa ipis sam verupti que sersper 

eperitatem architi umquamus, te expliquas est la cusanimi, tempor repe 

ommos nosam idignim ipit arum es eaque prent porum vendae 

parchitaqui a simpero tem re nonemqui conseditem quatur? Officil ius 

essum as dolecul leculpa ruptibus eum aboreiu mquodi dolore sitia 

doluptat hitae ne voles sit quatia dit pa que sequi officipitati voluptatias 

aut et ullecum ut ullectur mint.

Id magnienis aut ut am dis eumqui sitistis des dionecabo. Gent vid 

molore nem resequam lam inullores nihicime nustorum fugitenia 

inimagn aturem. Uptatur sequam, et, cumque nonsedis es dolupti 

nciatem porporibus. Temo odisintem etur? Ipsandae alique niminci 

mincto beresci libusandam excepudae necabor si optateces nis iunt 

resersperiae venistota volesse dionsequi dem quam la et hitam eum cus 

pa non repe veliqui dolorer itatibus et architi uribus, et omnis nim 

audisquam, et arcium incipicimo inctemo blabo. 

Apelit optasped ulluptas conectur, tenimus dusa debis sit, nat as rem 

vendani ducipis earum siminve ntiist, ant prehent quam fugitat 

enduntissum fuga. Nem rerruntur aut qui volor arcidignatur minvern 

aturior roribus, earupta con custrum quam niasper fereperferor re latia 

volor sedi sedistianis sum re eaquia quuntibus assitatur aut quam eium 

qui repedionsed maio ea qui optaquid qui di aut et utas magnam aut 

dolecum, sed etur?

Millaut plabore nones arum eate sit et veliquo dignis alit essintur 

suscidunt qui illorrum harcid magnis quat. Mo blabore mporum hario 

esed ut volores ipid etus, nisqui corepratin nusam, qui ut lantius 

doluptaestio et, cullab is que comnihiti del is ut rerit voluptur aspelesse 

vente quae re nonsersperia ea vendam, occatatis ea voloreped moles 

dolles rerepedis aut esequunt audit resero voluptae ma ventisto berit ut 

doluptae volenda vel incte sint vel esequi dolore et que volorit.

Ut excepe sa ataspero maximincia non comniento dolo odic tem rem 

eium fugit labores tionse paruptis et eius doluptature illab il mil estiore 

mpelecum quat inulles tiostium quae occus dolores nim conem laut
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NINGUÉM VIRIA tentá-la. Enquanto ela compõe os babadinhos e rendas 

do roupão branco, um roupão de cambraia que o desembargador lhe dera 

em 1862, no mesmo dia aniversário, 19 de setembro, convido a leitora a 

observar-lhe as feições. Vê que não lhe dou Vênus; também não lhe dou 

Medusa. Ao contrário de Medusa, nota-se-lhe o alisado simples do 

cabelo, preso sobre a nuca. Os olhos são vulgares, mas têm uma 

expressão bonachã. A boca é daquelas que, ainda não sorrindo, são 

risonhas, e tem esta outra particularidade, que é uma boca sem remorsos 

nem saudades: podia dizer sem desejos, mas eu só digo o que quero, e só 

quero falar das saudades e dos remorsos. Toda essa cabeça, que não 

entusiasma, nem repele, assenta sobre um corpo antes alto do que baixo, 

e não magro nem gordo, mas fornido na proporção da estatura. 

HE SPANISH WAR, which began in 1739, and the French war which soon 

followed it, occasioned a further increase of the debt, which, on the 31st 

of December 1748, after the war had been concluded by the treaty of 

Aix-la-Chapelle, amounted to £78,293,313. The most profound peace, of 

17 years continuance, had taken no more than £8,328,354 from it. A war, 

of less than nine years continuance, added £31,338,689 to it. (See 

Postlethwaite’s History of the Public Revenue.) During the 

administration of Mr. Pelham, the interest of the public debt was 

reduced, or at least measures were taken for reducing it, from four to 

three percent; the sinking fund was increased, and some part of the 

public debt was paid off. In 1755, before the breaking out of the late after 

the war had been concluded by the treaty of Aix-la-Chapelle, amounted

SEHEN WIR das Gesamtbild unseres heutigen Lebens nur mit unseren 

Augen an, so können wir die Folgerung ziehen, daß dieses Gebilde einen 

chaotischen Charakter trägt, und es kann uns nicht wundern, daß 

diejenigen, welche sich in diesem scheinbaren Chaos unwohl fühlen, der 

Welt entfliehen oder sich in geistigen Abstraktionen verlieren wollen. 

Doch jedenfalls muß es uns klarsein, daß diese Flucht vor der 

Wirklichkeit ein ebenso großer Irrtum ist wie jene Anlehnung an den 

reinsten Materialismus. Weder die Flucht in das Mittelalter, noch der von 

verschiedenen Kunsthistorikern empfohlene Wiederaufbau des Olympos 

kann und die Lösung bringen. Unsere Zeit hat eine andere Mission zu 

erfüllen als die des Mittelalters und des Hellenismus. Um die Aufgabe 

unserer Zeit richtig zu verstehen, ist es notwendig, daß wir nicht nur mit

DER VAR en lille Havfisk af god Familie, Navnet husker jeg ikke, det maa 

de Lærde sige Dig. Den lille Fisk havde attenhundrede Søskende, alle lige 

gamle; de kjendte ikke deres Fader eller Moder, de maatte strax skjøtte 

sig selv og svømme om, men det var en stor Fornøielse; Vand havde de 

nok at drikke, hele Verdens- havet, Føden tænkte de ikke paa, den kom 

nok; hver vilde følge sin Lyst, hver vilde faae sin egen Historie, ja det 

tænkte heller Ingen af dem paa. Solen skinnede ned i Vandet, det lyste 

om dem, det var saa klart,det var en Verden med de forunderligste 

Skabninger, og nogle saa gruelig store, med voldsomme Gab, de kunde 

sluge de attenhundrede Søskende, men det tænkte de heller ikke paa, for 

Ingen af dem var endnu bleven slugt. De Smaa svømmede sammen, tæt 

op til hverandre, som Sildene og Makrelerne svømme; men tænkte de

DADA EST une nouvelle tendance artistique, on s’en rend bien compte, 

puisque, jusqu’à aujourd’hui, personne n’en savait rien et que demain 

tout Zurich en parlera. Dada a son origine dans le dictionnaire. C’est 

terriblement simple. En français cela signifie « cheval de bois ». En 

allemand « va te faire, au revoir, à la prochaine ». En roumain « oui en 

effet, vous avez raison, c’est ça, d’accord, vraiment, on s’en occupe », 

etc. C’est un mot international. Seulement un mot et ce mot comme 

mouvement. Très facile à comprendre. Lorsqu’on en fait une tendance 

artistique, cela revient à vouloir supprimer les complications. 

Psychologie Dada. Allemagne Dada y compris indigestions et crampes 

brouillardeuses, littérature Dada, bourgeoisie Dada et vous, très vénérés 

poètes, vous qui avez toujours fait de la poésie avec des mots, mais qui

APPRIMA, RIPETENDENDO l’errore commesso in gioventù, scrisse di 

animali che conosceva poco, e le sue favole risonarono di ruggiti e 

barriti. Poi si fece più umano, se così si può dire, scrivendo degli animali 

che credeva di conoscere. Così la mosca gli regalò una gran quantità di 

favole dimostrandosi un animale più utile di quanto si creda. In una di 

quelle favole ammirava la velocità del dittero, velocità sprecata perchè 

non gli serviva nè a raggiungere la preda nè a garantire la sua incolumità. 

Qui faceva la morale una testuggine. Un’altra favola esaltava la mosca 

che distruggeva le cose sozze da essa tanto amate. Una terza si 

meravigliava che la mosca, l’animale più ricco d’occhi, veda tanto 

imperfettamente. Infine una raccontava di un uomo che, dopo di aver 

schiacciato una mosca noiosa, le gridò: “Ti ho beneficata; ecco che sei

HE OLIVAT ystäviä ystävyydessä, joka oli läheisempää kuin veljeys. 

Nello oli pieni Ardennelainen — Patras suuri Flamandilainen. He olivat 

saman ikäisiä vuosilla mitattuna, mutta kuitenkin toinen oli vielä nuori, 

toinen oli jo vanha. He olivat asuneet yhdessä koko ikänsä; molemmat 

he olivat orpoja ja kurjia sekä saivat leipänsä samasta kädestä. Se oli 

ollut heidän siteensä alku, heidän ensimmäinen sympatian säikeensä; se 

oli vahvistunut päivä päivältä ja kasvanut heidän muka- naan kiinteänä 

ja erottamattomana niin, että he alkoi- vat rakastaa toisiansa erittäin 

paljon. Heidän kotinsa oli pieni mökki pienen Flamandilaisen kylän 

reunalla, peninkulman päässä Antverpenistä. Kylä sijaitsi levei- den 

laidunkaistaleiden ja viljavainioiden välissä, ja sen läpi virtaavan suuren 

kanavan reunamilla kasvoi pitkät rivit tuulessa taipuvia poppeleita ja

EN ESTA conferencia no pretendo, como en anteriores, definir, sino 

subrayar; no quiero dibujar, sino sugerir. Animar, en su exacto sentido. 

Herir pájaros soñolien- tos. Donde haya un rincón oscuro, poner un 

reflejo de nube alargada y regalar unos cuantos espejos de bolsillo a las 

señoras que asisten. He querido bajar a la ribera de los juncos. Por debajo 

de las tejas amarillas. A la salida de las aldeas, donde el tigre se come a 

los niños. Estoy en este momento lejos del poeta que mira el reloj, lejos 

del poeta que lucha con la estatua, que lucha con el sueño, que lucha con 

la anatomía; he huido de todos mis amigos y me voy con aquel muchacho 

que se come la fruta verde y mira cómo las hormigas devoran al pájaro 

aplastado por el automóvil. Por las calles más puras del pueblo me 

encontraréis; por el aire viajero y la luz tendida de las melodías que mas
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NINGUÉM VIRIA tentá-la. Enquanto ela compõe os babadinhos e rendas 

do roupão branco, um roupão de cambraia que o desembargador lhe dera 

em 1862, no mesmo dia aniversário, 19 de setembro, convido a leitora a 

observar-lhe as feições. Vê que não lhe dou Vênus; também não lhe dou 

Medusa. Ao contrário de Medusa, nota-se-lhe o alisado simples do 

cabelo, preso sobre a nuca. Os olhos são vulgares, mas têm uma 

expressão bonachã. A boca é daquelas que, ainda não sorrindo, são 

risonhas, e tem esta outra particularidade, que é uma boca sem remorsos 

nem saudades: podia dizer sem desejos, mas eu só digo o que quero, e só 

quero falar das saudades e dos remorsos. Toda essa cabeça, que não 

entusiasma, nem repele, assenta sobre um corpo antes alto do que baixo, 

e não magro nem gordo, mas fornido na proporção da estatura. 

HE SPANISH WAR, which began in 1739, and the French war which soon 

followed it, occasioned a further increase of the debt, which, on the 31st 

of December 1748, after the war had been concluded by the treaty of 

Aix-la-Chapelle, amounted to £78,293,313. The most profound peace, of 

17 years continuance, had taken no more than £8,328,354 from it. A war, 

of less than nine years continuance, added £31,338,689 to it. (See 

Postlethwaite’s History of the Public Revenue.) During the 

administration of Mr. Pelham, the interest of the public debt was 

reduced, or at least measures were taken for reducing it, from four to 

three percent; the sinking fund was increased, and some part of the 

public debt was paid off. In 1755, before the breaking out of the late after 

the war had been concluded by the treaty of Aix-la-Chapelle, amounted

SEHEN WIR das Gesamtbild unseres heutigen Lebens nur mit unseren 

Augen an, so können wir die Folgerung ziehen, daß dieses Gebilde einen 

chaotischen Charakter trägt, und es kann uns nicht wundern, daß 

diejenigen, welche sich in diesem scheinbaren Chaos unwohl fühlen, der 

Welt entfliehen oder sich in geistigen Abstraktionen verlieren wollen. 

Doch jedenfalls muß es uns klarsein, daß diese Flucht vor der 

Wirklichkeit ein ebenso großer Irrtum ist wie jene Anlehnung an den 

reinsten Materialismus. Weder die Flucht in das Mittelalter, noch der von 

verschiedenen Kunsthistorikern empfohlene Wiederaufbau des Olympos 

kann und die Lösung bringen. Unsere Zeit hat eine andere Mission zu 

erfüllen als die des Mittelalters und des Hellenismus. Um die Aufgabe 

unserer Zeit richtig zu verstehen, ist es notwendig, daß wir nicht nur mit

DER VAR en lille Havfisk af god Familie, Navnet husker jeg ikke, det maa 

de Lærde sige Dig. Den lille Fisk havde attenhundrede Søskende, alle lige 

gamle; de kjendte ikke deres Fader eller Moder, de maatte strax skjøtte 

sig selv og svømme om, men det var en stor Fornøielse; Vand havde de 

nok at drikke, hele Verdens- havet, Føden tænkte de ikke paa, den kom 

nok; hver vilde følge sin Lyst, hver vilde faae sin egen Historie, ja det 

tænkte heller Ingen af dem paa. Solen skinnede ned i Vandet, det lyste om 

dem, det var saa klart,det var en Verden med de forunderligste 

Skabninger, og nogle saa gruelig store, med voldsomme Gab, de kunde 

sluge de attenhundrede Søskende, men det tænkte de heller ikke paa, for 

Ingen af dem var endnu bleven slugt. De Smaa svømmede sammen, tæt 

op til hverandre, som Sildene og Makrelerne svømme; men tænkte de

DADA EST une nouvelle tendance artistique, on s’en rend bien compte, 

puisque, jusqu’à aujourd’hui, personne n’en savait rien et que demain 

tout Zurich en parlera. Dada a son origine dans le dictionnaire. C’est 

terriblement simple. En français cela signifie « cheval de bois ». En 

allemand « va te faire, au revoir, à la prochaine ». En roumain « oui en 

effet, vous avez raison, c’est ça, d’accord, vraiment, on s’en occupe », 

etc. C’est un mot international. Seulement un mot et ce mot comme 

mouvement. Très facile à comprendre. Lorsqu’on en fait une tendance 

artistique, cela revient à vouloir supprimer les complications. 

Psychologie Dada. Allemagne Dada y compris indigestions et crampes 

brouillardeuses, littérature Dada, bourgeoisie Dada et vous, très vénérés 

poètes, vous qui avez toujours fait de la poésie avec des mots, mais qui

APPRIMA, RIPETENDENDO l’errore commesso in gioventù, scrisse di 

animali che conosceva poco, e le sue favole risonarono di ruggiti e 

barriti. Poi si fece più umano, se così si può dire, scrivendo degli animali 

che credeva di conoscere. Così la mosca gli regalò una gran quantità di 

favole dimostrandosi un animale più utile di quanto si creda. In una di 

quelle favole ammirava la velocità del dittero, velocità sprecata perchè 

non gli serviva nè a raggiungere la preda nè a garantire la sua incolumità. 

Qui faceva la morale una testuggine. Un’altra favola esaltava la mosca 

che distruggeva le cose sozze da essa tanto amate. Una terza si 

meravigliava che la mosca, l’animale più ricco d’occhi, veda tanto 

imperfettamente. Infine una raccontava di un uomo che, dopo di aver 

schiacciato una mosca noiosa, le gridò: “Ti ho beneficata; ecco che sei

HE OLIVAT ystäviä ystävyydessä, joka oli läheisempää kuin veljeys. 

Nello oli pieni Ardennelainen — Patras suuri Flamandilainen. He olivat 

saman ikäisiä vuosilla mitattuna, mutta kuitenkin toinen oli vielä nuori, 

toinen oli jo vanha. He olivat asuneet yhdessä koko ikänsä; molemmat he 

olivat orpoja ja kurjia sekä saivat leipänsä samasta kädestä. Se oli ollut 

heidän siteensä alku, heidän ensimmäinen sympatian säikeensä; se oli 

vahvistunut päivä päivältä ja kasvanut heidän muka- naan kiinteänä ja 

erottamattomana niin, että he alkoi- vat rakastaa toisiansa erittäin 

paljon. Heidän kotinsa oli pieni mökki pienen Flamandilaisen kylän 

reunalla, peninkulman päässä Antverpenistä. Kylä sijaitsi levei- den 

laidunkaistaleiden ja viljavainioiden välissä, ja sen läpi virtaavan suuren 

kanavan reunamilla kasvoi pitkät rivit tuulessa taipuvia poppeleita ja

EN ESTA conferencia no pretendo, como en anteriores, definir, sino 

subrayar; no quiero dibujar, sino sugerir. Animar, en su exacto sentido. 

Herir pájaros soñolien- tos. Donde haya un rincón oscuro, poner un 

reflejo de nube alargada y regalar unos cuantos espejos de bolsillo a las 

señoras que asisten. He querido bajar a la ribera de los juncos. Por debajo 

de las tejas amarillas. A la salida de las aldeas, donde el tigre se come a 

los niños. Estoy en este momento lejos del poeta que mira el reloj, lejos 

del poeta que lucha con la estatua, que lucha con el sueño, que lucha con 

la anatomía; he huido de todos mis amigos y me voy con aquel muchacho 

que se come la fruta verde y mira cómo las hormigas devoran al pájaro 

aplastado por el automóvil. Por las calles más puras del pueblo me 

encontraréis; por el aire viajero y la luz tendida de las melodías que mas

PORTUGUÊS · Hotel Agate Bold 5/6 pts

INGLÊS · Hotel Agate Bold 5/6 pts

ALEMÃO · Hotel Agate Bold 5/6 pts

DINAMARQUÊS · Hotel Agate Bold 5/6 pts

ESPANHOL · Hotel Agate Bold 5/6 pts

FRANCÊS · Hotel Agate Bold 5/6 pts

ITALIANO · Hotel Agate Bold 5/6 pts

FINLANDÊS · Hotel Agate Bold 5/6 pts
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AÆBCDEFGHIJKLMNOŒPQRSTUVWXYZ
aæbcdefghijklmnoœpqrstuvwxyz
ÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÕÖÙÚÛÜÞ
àáâãäåçèéêëìíîïòóôõöùúûüþ
([{0123456789%‰€$£¥ƒ¢}])!¡?¿&

AÆBCDEFGHIJKLMNOŒPQRSTUVWXYZ
aæbcdefghijklmnoœpqrstuvwxyz
ÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÕÖÙÚÛÜÞ
àáâãäåçèéêëìíîïòóôõöùúûüþ
([{0123456789%‰€$£¥ƒ¢}])!¡?¿&

AÆBCDEFGHIJKLMNOŒPQRSTUVWXYZ
aæbcdefghijklmnoœpqrstuvwxyz
ÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÕÖÙÚÛÜÞ
àáâãäåçèéêëìíîïòóôõöùúûüþ
([{0123456789%‰€$£¥ƒ¢}])!¡?¿&

Mapa de carateres

HA  Light

HA Book

HA Medium
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AÆBCDEFGHIJKLMNOŒPQRSTUVWXYZ
aæbcdefghijklmnoœpqrstuvwxyz
ÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÕÖÙÚÛÜÞ
àáâãäåçèéêëìíîïòóôõöùúûüþ
([{0123456789%‰€$£¥ƒ¢}])!¡?¿&

AÆBCDEFGHIJKLMNOŒPQRSTUVWXYZ
aæbcdefghijklmnoœpqrstuvwxyz
ÀÁÂÃÄÅÇÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÕÖÙÚÛÜÞ
àáâãäåçèéêëìíîïòóôõöùúûüþ
([{0123456789%‰€$£¥ƒ¢}])!¡?¿&

HA Bold

HA  Black
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Especímen

O especímen criado visa apresentar a Hotel Agate evidenciando as suas característi-

cas formais e estruturais. Desta forma, é desenhado um poster onde são combinadas 

diferentes versões da tipografia com diferentes tamanhos, demonstrando-se a versati-

lidade e a inter-relação entre os pesos da Hotel Agate.
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Após a realização do presente trabalho pode concluir-se que um dos principais obje-

tivos foi cumprido, uma vez que a Hotel Agate funciona em tamanhos agate. Assim, o 

resultado final, ao ser aplicado em texto, permitiu inferir da legibilidade e readability 

da tipografia em corpos pequenos. Tal aplicação demonstrou que as características 

do tipo de letra nas cinco versões criadas (Hotel Light, Hotel Book, Hotel Medium, Hotel 

Bold e Hotel Black, nomeadas por ordem crescente de peso) possibilitam ao leitor fo-

car-se no conteúdo da mensagem e não na forma em que é representada. Ao contrário 

do que inicialmente se supôs, o facto de a Hotel Agate ser serifada não constitui entrave 

ao seu desempenho em tamanhos pequenos. As impressões produzidas, constantes do 

capítulo 3, corroboram as afirmações anteriormente apresentadas.

Assim, este trabalho procurou dar resposta à necessidade de tipos de letra especifica-

mente desenhados para tamanhos agate, de modo a que os conteúdos das mensagens 

sejam transmitidos ao leitor sem nunca comprometer a sua legibilidade (facilidade 

com que se distingue uma letra das demais) e a sua readability (conforto na leitura). 

Por outro lado, ao desenhar-se a Hotel Agate procurou-se sensibilizar os utilizadores 

para a importância fulcral da escolha do tipo de letra adequado, especialmente quan-

do à imposição do uso de tamanhos agate. Portanto, depreende-se que o impacto de 

uma mensagem não reside apenas no seu conteúdo, mas também na forma como é 

veiculada, sendo que a tipografia escolhida é uma das suas componentes.

A funcionalidade da Hotel Agate deve-se sobretudo à introdução de compensações 

óticas que incidiram sobre o aumento da altura do x, o aumento do espaço branco in-

terior, a diminuição do contraste de linha, o realce das características formais e ainda 

na colocação de ink traps. Do ponto de vista teórico, deve-se à M Formula a inspira-

ção para todo o trabalho relacionado com o desenho da Hotel Agate, tendo-se aplicado 

os conceitos desenvolvidos por William Addison Dwiggins. Esta tipografia foi também 

dotada de medidas uniformes em todos os pesos, o que permite utilizar o tipo de letra 

em qualquer uma das versões sem que se verifiquem reajustes no texto (considerando 

o mesmo tamanho).
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As compensações óticas anteriormente referidas provocam um efeito ilusório na Hotel 

Agate, uma vez que o desenho aparentemente perfeito se torna tosco quando o amplia-

mos para tamanhos superiores. Esta ilusão ótica, possível através do efeito ink spread 

(o preenchimento das zonas em branco das letras – ink traps – aquando do espalhamento 

da tinta, no processo de impressão), permite transformar a realidade e tornar ótimo o 

desempenho da tipografia Hotel Agate em tamanhos agate. 

Por fim, e no seguimento do trabalho produzido, importa referir o quão oportuno se 

tornará o desenho de uma versão da Hotel Agate em itálico (isto é, destinada igual-

mente à utilização em tamanhos agate), de modo, não só a complementar este projeto, 

mas também com intuito de aumentar e diversificar a oferta de tipos de letra especifi-

camente criados para tamanhos pequenos. Esta poderá constituir uma interessante e 

oportuna linha de orientação para projetos futuros.
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HOTEL LIGHT

HOTEL BOOK

HOTEL MEDIUM

HOTEL BOLD

HOTEL BLACK
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