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RESUMO

O projeto intitulado Design Editorial do Livro de Ficção Português tem 
como finalidade uma coleção de romances portugueses, procurando soluções 
gráficas para a sua produção. Em Portugal, a literatura esteve intimamente 
relacionada com a produção livreira, participando tanto da história da cultura 
literária como da produção e forma do livro impresso. A leitura é a grande fina-
lidade dos romances, sugerindo a disciplina do design editorial um conjunto 
de estratégias que melhoram a legibilidade e a fluidez da leitura de livros com-
postos essencialmente por texto. Neste sentido, esta investigação estrutura-se 
segundo três perspetivas: reunir estratégias para a edição, composição e produ-
ção dos volumes da coleção, a partir da investigação sobre design de livros de 
leitura extensiva; entender como se relacionou a forma e o conteúdo do livro ao 
longo de diferentes gerações; e analisar a estrutura gráfica e editorial dos livros 
produzidos em Portugal, através da observação de edições produzidas entre 
1866 até 2014. Como resultado prático, desenvolvemos a coleção Romancistas 
Portugueses, que apresenta o estudo sobre a evolução gráfica do design de livros 
em Portugal, ilustrando cada volume um período cultural e movimento literá-
rio. As soluções gráficas aproximam cada história ao contexto gráfico em que 
foi originalmente publicada, criando um paralelismo entre o texto e a forma. 
A forma deve refletir o conteúdo do livro, contextualizando o texto que vai ser 
interpretado pelo leitor. Neste sentido, os cinco volumes da coleção procuram 
retratar a herança gráfica do livro de ficção português, refletindo a história da 
produção livreira e da literatura portuguesa.

Palavras chave: 
Design Editorial; Produção de Livros; Coleção; 
Literatura de ficção portuguesa.



PÁGINA 5

ABSTRACT

This project entitled Design Editorial do Livro de Ficção Português 
(Editorial Design of the Portuguese Fiction Book) proposes a collection 
of portuguese novels, looking for graphics solutions for its production. 
In Portugal, the literature was closely related to the book industry, 
participating in the history of literature and the production and form of 
the press book. Reading is the great purpose of the novels. The edito-
rial design field sets a group of strategies that improve the legibility and 
readability of books consisting mainly of text. Therefore, this research is 
approached from three perspectives: gathering strategies for editing, com-
posing and producing the books of the collection, based on the research 
about composition of extensive reading books; the understanding of how 
the content and the form were related over different generations; and the 
analyzing of the graphic and editorial structure of the books produced in 
Portugal, from the observation of editions published between 1866 to 2014. 
As practical result, we developed the collection Romancistas Portugueses 
(Portuguese Novelists), which features the study on the graphic evolution 
of books in Portugal, illustrating each volume a cultural period and a 
literary movement. The graphics solutions approach each story to their 
original publishing context, creating a parallelism between the text and 
form. The form should reflect the content of the book, contextualizing the 
text which will be interpreted by the reader. In this sense, the five volumes 
of the collection represent the graphic heritage of portuguese fiction books, 
reflecting the history of book production and portuguese literature.

Keywords: 
Editorial Design; Book Production; Collection; 
Portuguese literature of fiction.
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INTRODUÇÃO

DESIGN DE LIVROS DE FICÇÃO PORTUGUESES

CAPÍTULO I

O presente estudo explora as áreas da tecnologia e do conheci-
mento em que o livro se insere. Em primeiro lugar, preten-

demos compreender o livro enquanto objeto, a sua história e evolução. 
Em segundo, problematizamos o seu conteúdo, o que remete para a esfera 
do conhecimento. 

O livro enquanto objeto foi apresentado ao longo dos séculos de várias 
maneiras: no Antigo Oriente sob a forma de placas de argila; os gregos 
e romanos conservavam-no em rolo; na Idade Média os livros (ou códices) 
eram manuscritos e cosidos em cadernos; seguiu-se a impressão com a 
invenção da imprensa de tipos móveis no século xv; no século xix, na era 
da mecanização, atingiu a sua forma moderna; até aos formatos híbridos 
dos nossos dias. Enquanto contentor de informação, o conteúdo do livro 
foi apresentado sob a forma de texto e imagem, consoante a tipologia do 
livro e as tecnologias da época, mantendo como finalidade a transmissão 
da informação ao leitor. Neste trabalho, o livro é problematizado como 
forma e como conteúdo - e um dos objetivos é evidenciar o testemunho 
da história, do conhecimento e da cultura que estes dois aspetos do objeto 
representam no livro literário de ficção.

O livro literário é um contentor de histórias e ideias e que, associado 
à sua forma, desempenha um papel importante no campo da literatura 
e da cultura. A literatura de ficção retrata a cultura e a sociedade de uma 
determinada época - é uma fonte de expressão da história e dos cos-
tumes - e encontrou no livro um meio privilegiado para a sua difusão. 
Entendemos, então, que o valor cultural e histórico adquirido pelo livro 
literário se manifesta tanto pelas características formais e literárias do seu 
conteúdo, como pelo elemento da história do design de livros.



PÁGINA 10

O tema deste estudo é o livro de ficção português. É proposto um 
estudo sobre o design gráfico e editorial dos romances publicados em lín-
gua portuguesa e a criação de uma coleção literária - composta por cinco 
volumes - que abarca os períodos culturais e artísticos desde o romantismo 
até à atualidade. 

A investigação sobre livros de ficção desenvolveu-se a partir do levan-
tamento das características de um grupo de edições de cinco autores portu-
gueses publicadas entre 1866 até 2014, procurando entender a evolução do 
livro de leitura extensiva1 em Portugal. Ao longo da investigação, identifica-
mos as características gráficas mais comuns dos livros literários, projetando 
uma linha editorial que aproxima o texto à época em que foi publicado. 
O objetivo desta investigação residiu na construção de uma proposta edi-
torial de uma coleção de romances portugueses que demonstre a evolução 
gráfica do livro de ficção português a par do seu movimento literário. 

Os períodos da investigação definiram-se a partir do Romantismo 
até à atualidade e selecionamos um escritor português e uma obra literá-
ria para cada um dos cinco movimentos assentes neste tempo. A partir 
da observação das edições das cinco obras escolhidas disponíveis em 
bibliotecas portuguesas, desenvolvemos um estudo sobre as características 
mais recorrentes destas publicações, resultando os gráficos disponíveis nos 
anexos finais. A partir dos resultados planificamos o projeto editorial para 
a coleção, composta por cinco layouts inspirados nos modelos de cada 
período/movimento literário. Este cariz histórico e tradicional conduziu 
à idealização desta coleção em capa dura e encadernada tradicionalmente, 
resultando artefactos singulares destas novas edições.

1.1  OBJETO DE ESTUDO

DESIGN EDITORIAL DO LIVRO DE FICÇÃO PORTUGUÊSCAPÍTULO 1    

1. Os livros de leitura 
extensiva são constituídos 
essencialmente por texto, 
tendo como objetivo 
proporcionar uma leitura 
mais rápida e abrangente, 
onde o leitor absorve a 
informação em quantidade 
e de forma leviana.
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A função do livro literário é transmitir uma história em forma de 
texto. A grande finalidade desta tipologia do livro é a leitura: sem o leitor 
o livro não atinge o seu sentido completo. O design desempenha um 
papel importante ao compor e editar o livro literário. Uma das motivações 
desta investigação é perceber como é que a disciplina do Design Editorial 
atua na composição dos livros de leitura extensiva. A partir da investi-
gação teórica reunimos estratégias sobre edição e composição de livros que 
tornam a leitura mais fluída, aplicando-as no desenvolvimento do projeto 
editorial da coleção. Durante a execução prática do trabalho foram testadas 
essas estratégias no sentido de melhorar a apresentação e a legibilidade 
do conteúdo literário do livro impresso.

Outro aspeto de interesse que conduziu a investigação foi o cruza-
mento da disciplina da História da Cultura e das Artes - na qual se 
insere a literatura de ficção - com a história da produção de livros de 
ficção. Pretendemos compreender, no contexto português, a evolução 
gráfica e técnica do livro de leitura extensiva, a par da evolução dos hábitos
e estilos literários. 

No contexto atual, os romances publicados em Portugal chegam ao 
público sobretudo num formato impresso, sendo cada vez mais recorrente a 
mesma publicação no seu formato digital. A literatura, enquanto disciplina 
artística e cultural, desenvolveu-se consoante a época, o estilo, os interesses 
e os hábitos sociais de cada período sociocultural. Concluímos, então, que 
a evolução do conteúdo literário coincide com a história e a evolução da 
forma do livro. Uma das finalidades da investigação é compreender de que 
maneira conteúdo e objeto foram apresentados ao longo dos anos. 

Se por um lado propomos compreender como editar e produzir um 
livro de leitura extensiva, por outro procuramos perceber como foram e são 

O livro é, antes de tudo, texto: 
o texto é a sua razão de ser.2

1.2  MOTIVAÇÃO, PERTINÊNCIA E FINALIDADE 

2. Labarre, 2005, p.6

DESIGN EDITORIAL DO LIVRO DE FICÇÃO PORTUGUÊSCAPÍTULO 1    
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publicados os romances em Portugal. A questão que conduziu esta investi-
gação ficou assim formulada: de que forma é possível editar, compor e produ-
zir livros literários de acordo com a tradição gráfica e editorial do seu tempo? 
Para responder a esta inquietação, propusemos a criação de uma coleção de 
romances constituída por vários estilos da literatura portuguesa de ficção; 
uma coleção que apresentasse características gráficas dos livros publicados 
em cada um desses períodos e que fosse bem concretizada do ponto de 
vista gráfico e editorial. Ou seja, este projeto tem um cariz cultural e histó-
rico bastante definido, na medida em que procura perceber a evolução da 
forma a par do conteúdo do livro literário e encontrar uma proposta gráfica 
e editorial que espelhe as características das edições do período em que 
cada obra foi publicada.

DESIGN EDITORIAL DO LIVRO DE FICÇÃO PORTUGUÊSCAPÍTULO 1    
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Esta dissertação está dividida em seis capítulos que foram estruturados 
de acordo com o desenvolvimento da investigação: Introdução; Investiga-
ção teórica; Observação de campo e análise de edições; Memória descritiva 
do projeto prático; Resultados práticos e Conclusão. São apresentadas 
informações complementares em anexos no fim de cada subcapítulo do 
capítulo iii e no fim da dissertação, em secção própria.

Depois de identificado o problema e apontado o objetivo do projeto, 
seguiu-se um levantamento teórico sobre o tema em questão. No capítulo ii
evidenciamos os autores centrais sobre o design de livros desta investigação, 
procurando soluções para a edição e produção de livros de leitura extensiva. 
Apresentamos também um estudo sobre Literatura Portuguesa, destacando 
os movimentos literários e os autores principais de cada uma destas cor-
rentes, com o objetivo de criar uma base de dados de possíveis romancistas 
para incluir na coleção. No capítulo iii definimos a metodologia adotada 
neste projeto. Em primeiro lugar, selecionamos cinco obras de autores 
portugueses e reunimos sinopses dessas obras e biografias correspondentes. 
No âmbito da investigação editorial, efetuamos uma análise de caracterís-
ticas gráficas e editoriais através da observação de 73 edições dessas cinco 
obras. A partir desses resultados, construímos uma base de dados e estru-
turamos uma análise de gráficos e uma memória descritiva das tendências 
estéticas e gráficas de cada período. Ao longo deste capítulo são ainda 
apresentadas as conclusões a retirar para a coleção final. No capítulo iv 
apresentamos uma memória descritiva do projeto prático, descrevendo as 
etapas da execução como a recolha do texto em formato editável, a edição 
e composição do miolo dos livros, a produção das capas ou a encaderna-
ção. O capítulo v apresenta uma leitura geral dos resultados práticos do 
projeto. Por fim, no capítulo vi, sintetizamos as conclusões aos proble-
mas que deram origem ao projeto, apresentando-se considerações finais 
e recomendações futuras para estudos semelhantes.

1.3  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

DESIGN EDITORIAL DO LIVRO DE FICÇÃO PORTUGUÊSCAPÍTULO 1    
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ESTADO DE ARTE

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

CAPÍTULO II

A literatura está intimamente relacionada com a produção livrei-
ra, ao longo dos séculos o livro foi o principal meio de divul-

gação e registo de obras literárias. Um dos grandes pressupostos desta 
investigação é compreender em que medida evoluiu a edição de livros de 
ficção portugueses publicados a partir do século xix.

Até à invenção da imprensa, a literatura era divulgada boca a boca 
ou manuscrita nos códices. Os livros antigos reproduziam essencialmente 
textos religiosos e de autores da Antiguidade Clássica. A invenção da im-
prensa de tipos móveis, no século xv, permitiu o crescimento exponencial 
da produção livreira, tendo produzido livros de temas mais variados, 
da religião, às ciências e à literatura (McMurtie, 1982). Desde então, 
as evoluções técnicas e tecnológicas revolucionaram a produção de livros 
e, consequentemente, a apresentação de obras literárias. 

A forma deste objeto aproximou-se dos seus moldes modernos a partir 
do final do século xviii, com a invenção da Litografia - que se tornou 
o principal método de impressão planográfica do século xix (Heitlinger, 
2010). Mais tarde, inventou-se a máquina de composição Monotype, que 
veio a ser a principal peça de composição de livros na primeira metade do 
século xx (Heitlinger, 2010). Transformaram-se radicalmente os métodos 
de produção, os hábitos dos leitores e as condições em que circulavam os 
livros. O livro alcançou a sua forma moderna: as capas tornaram-se mais 
coloridas e a encadernação foi simplificada - os cadernos eram dobrados 
e cortados à máquina e a capa colada na lombada, sem que houvesse 
necessidade de os coser. Os livros eram produzidos em série e apareceram 
os formatos de bolso. Surgiram as edições de capa mole e a ilustração 
encontrou aí um novo lugar de destaque. O livro passou a ser estruturado 
com os elementos atuais: páginas de rosto, frontispício (ou portada), índice, 
entradas de capítulo, fólio, notas de margem e de rodapé, citações, legendas, 
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etc. E, segundo Allen Hurlburt (1977), foi também nesta época que surgiu 
a disciplina do Design, que logo se associou à produção gráfica do livro, 
apontando novas soluções para a apresentação do texto.

A partir de 1950, os livros passaram a ser produzidos através de máqui-
nas de fotocomposição analógica, mais tarde controladas por computador.
Atualmente são editados digitalmente, através de softwares de edição 
e composição de texto, e apresentados sob a forma de objeto/papel ou 
digital/ecrã. O livro impresso ou digital generalizou-se em todo o mundo, 
assumindo sob o ponto de vista da edição, do design, da produção e da 
distribuição diversificadas formas e possibilidades.

A produção de livros literários tem evoluído de acordo com a história 
das técnicas e a história do seu conteúdo. Contudo, a sua função man-
teve-se intacta: o objetivo basilar do livro é apresentar ao leitor um texto 
escrito numa forma em que o possa ler (McMurtie, 1982, p. 526). No início 
de um projeto editorial, e de acordo com esta função determinante do 
livro, o designer deve ponderar as escolhas e hipóteses que tem ao seu 
dispor para a execução do objeto: a seleção tipográfica, a forma como vai 
estruturar os conteúdos, o formato e o layout do objeto, o tipo de papel e 
de impressão, a encadernação e o exterior do objeto. De modo a promo-
ver a melhor experiência de leitura, deve-se procurar o equilíbrio entre 
estética, legibilidade e a economia do projeto. Vários estudos feitos pela 
disciplina do Design Editorial sugerem algumas estratégias para assegurar 
este equilíbrio, contudo o resultado final não deriva somente destas regras: 
é um processo a conseguir através de variação e experimentação (Heitlinger, 
2010, p. 608).

DESIGN EDITORIAL DO LIVRO DE FICÇÃO PORTUGUÊSCAPÍTULO 1I    
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Em Portugal ainda são escassas as investigações realizadas sobre o 
design de livros literários. Dos estudos mais recentes, realçamos o trabalho 
de Paulo Heitlinger (Alfabetos: Caligrafia e Tipografia, 2010) que aborda a 
temática da tipografia, da sua história e aplicações, fazendo uma contex-
tualização do caso português. Assim, de modo a fundamentar teorica-
mente o projeto, foi realizada uma investigação de autores que abordaram 
temas mais generalizados, tentando contextualizar os seus estudos com 
o tema dos livros literários de ficção ou, no contexto do design, livros 
de leitura extensiva. 

Em primeiro lugar, fizemos um levantamento de definições sobre 
o livro, concluindo que as várias perspetivas sobre este assunto foram mu-
dando em alguns pontos ao longo dos anos. Albert Labarre (2005) lembra 
algumas definições de outros autores: Littré (1882) definiu-o como a reu-
nião de várias folhas que servem de suporte a um texto manuscrito ou 
impresso; Malo-Renault (1931) entendeu-o como uma reunião de cader-
nos impressos, cosidos e colocados dentro de uma capa; a Grand Larousse 
encyclopédique (1962) identificou-o como um conjunto de folhas impres-
sas e reunidas num volume brochado ou encadernado. Labarre adverte 
que estas definições são demasiado estreitas e que para se entender o que 
é o livro devemos ter em mente três características basilares do objeto. 
Em primeiro lugar, este serve como suporte da escrita - e assim as peque-
nas placas de argila da Suméria, os papiros do Egito, os rolos da Roma Antiga, 
os manuscritos da Idade Média, os nossos impressos, mas também os microfil-
mes, podem ser considerados livros (Labarre, 2005, p. 6). Em segundo lugar, 
o livro desempenha um papel intrínseco perante o texto: o de o difundir 
e conservar. Finalmente, o autor francês indica o manuseamento como a 
terceira característica do livro - a forma portátil que o livro comum tem. 
Este ponto é questionado no contexto do livro eletrónico, no entanto, 
entende-se que estas definições são estabelecidas enquanto objeto físico, 
impresso ou manuscrito.

2.1  AUTORES CENTRAIS AO TEMA

DESIGN EDITORIAL DO LIVRO DE FICÇÃO PORTUGUÊSCAPÍTULO I1    
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As definições apresentadas referem-se ao livro enquanto objeto ou 
produto, ainda que outros autores o identifiquem também como um objeto 
que preserva, divulga, expõe e transmite conhecimento (Haslam, 2006). 
Maria Isabel Faria (2008) define o livro segundo a mesma perspetiva, 
apontando-o como obra literária ou científica que remete para a esfera 
do conhecimento. Assim, e como defende a autora, o livro transmite ideias 
por meio de um texto e de um suporte, participando de um processo de 
criação, edição, reprodução, conservação e comunicação, alcançando o leitor 
e proporcionando: a reflexão, o ensino, o conhecimento, a evasão, a difusão 
do pensamento e a cultura (Faria, 2008, p. 763). Esta definição corrobora 
o conceito da coleção deste projeto e a relevância da investigação sobre 
design de livros literários.

Outro dos campos no qual recai a investigação teórica é a História do 
Livro. Procuramos compreender a sua evolução até à era contemporânea, 
contextualizando o livro como espelho da história das técnicas e do de-
sign editorial. Allen Hurlburt (1977), Douglas McMurtie (1982), Albert 
Labarre (2005) e Paulo Heitlinger (2010) foram importantes referências 
neste campo. A par destas leituras, remetemos para a história do livro no 
contexto português através dos textos de Jorge Peixoto (1967; 1982 cit. in 
McMurtie 1982), Rui Cavaneira (1994), Artur Anselmo (1997) e Paulo 
Heitlinger (2010). 

De forma generalizada, é possível confirmar que em Portugal o livro 
cresceu de forma significativa durante os primeiros séculos que associamos 
ao crescimento das tipografias. O primeiro livro impresso em Portugal 
data de 1487 (Peixoto, 1966) e, a partir do século xviii, a arte tipográfica 
portuguesa recuou tecnologicamente perante o contexto europeu. Em 1732 
foi montada a primeira fundição de tipos em Portugal (Heitlinger, 2010) 
- até então os tipos eram encomendados do estrangeiro, limitando a 
variedade de fontes disponíveis para composição e produção de livros. 
A maquinização das tipografias foi crescendo gradualmente: só na década 
de 1830 é que se começou a substituir os prelos de madeira pelos pre-
los manuais metálicos (Cavaneira, 1994) e apenas no início do século xx 
chegaram as primeiras máquinas de composição mecânica - a Linotype 
e a Monotype (Cavaneira, 1994). Entendemos que a indústria livreira em 
Portugal do século xix e xx não progrediu técnica e tecnologicamen-
te comparando com outros países da Europa e da América do Norte. 
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Contudo, no contexto da composição digital, a produção de livros genera-
lizou-se e atualizou-se numa escala global, incluindo o contexto português.

Algumas destas obras remeteram de imediato para o foque principal 
da investigação sobre a edição e composição de livros de leitura extensiva. 
Douglas McMurtie (1982), Robert Bringhurst (2005) e Paulo Heitlinger
(2010) confirmam alguns aspetos importantes sobre a legibilidade e a in-
tegridade do texto extensivo no contexto da edição digital. Outros autores 
como Albert Hurlburt (1977), Josef Müller-Brockmann (1982), Andre 
Jute (1997), Jan Tschichold (1998), Ellen Lupten (2004) e Andrew Haslam 
(2006) apontam outras matérias relevantes para a edição de um livro no 
que diz respeito ao formato, ao layout, grelha, margens, espaço branco 
da página, etc. No subcapítulo 2.2 apresentamos os aspetos considerados 
úteis para tornar a experiência de leitura mais agradável, aquele que é o 
objetivo principal do texto de leitura extensiva, de acordo com a maioria 
destes autores.

Por fim, com o intuito de definir os autores e as obras que viriam a 
ilustrar a coleção e entender a evolução do conteúdo do livro literário, 
fizemos um estudo sobre a história da literatura portuguesa. As obras de 
António José Saraiva e Óscar Lopes (1975), Carlos Reis (1990) e Miguel 
Real (2012) permitiram, em primeiro lugar, compreender a ordem cro-
nológica das correntes literárias portuguesas e, noutro aspeto, sintetizar 
as características, o contexto e os principais atuantes de cada movimento 
literário. No subcapítulo 2.3 serão desenvolvidos estes assuntos referentes 
à literatura portuguesa de ficção como conteúdo do livro.
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Quando propusemos criar uma coleção de romances portugueses, 
intrinsecamente, entendemos desenvolver uma investigação sobre como 
produzir um livro, desde a edição à produção. Através deste estudo, procu-
ramos estratégias para compor o texto de leitura extensiva, potenciando 
a apresentação dos conteúdos e a experiência de leitura dos livros que 
resultaram deste projeto.

Um projeto editorial é um longo processo de etapas, sendo indicado, 
antes deste ter início, planificar todas as fases e as características gráfi-
cas e formais do objeto. Alguns autores (Bringhurst, 2005; Haslam, 2006; 
Heitlinger, 2010) indicaram um conjunto de procedimentos na abordagem 
à composição e edição de um livro. Primeiro, é sugerido estudar o material 
com que se vai trabalhar: conhecer o texto, os conteúdos e o público-alvo. 
Considerados todos os elementos que irão participar na página (texto, 
títulos, subtítulos, imagens, legendas, notas, etc.), os diferentes tipos de 
conteúdos são mapeados e estruturados, estabelecendo hierarquias visuais 
para cada tipo de informação que conduzirá a leitura do livro de forma 
mais clara e eficaz. Por fim, a expressividade gráfica com que os elementos 
são compostos na página devem resultar dum equilíbrio entre o conceito 
do objeto, a integridade do texto original e a experiência de leitura que 
o livro proporcionará. No contexto prático deste projeto, procuramos um 
equilíbrio entre estas estratégias e as características gráficas resultantes da 
observação de edições. A legibilidade do texto deve ser a principal prio-
ridade do design editorial (Heitlinger, 2010). Os estudos desenvolvidos 
ao longo dos anos desde o movimento moderno discutem métodos para 
assegurar a legibilidade da leitura, tornando a sua experiência mais agra-
dável. Aspetos como o formato da página e a posição do bloco de texto, 
o tamanho das linhas e a profundidade da coluna, a tipografia e os contras-
tes hierárquicos, o equilíbrio dos elementos no espaço branco da página 
e até o tipo de papel e de impressão podem melhorar ou prejudicar a 

2.2  A RELAÇÃO ENTRE A ESTRUTURA GRÁFICA 
E O CONTEÚDO DE LEITURA EXTENSIVA
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legibilidade do texto na página impressa. Ao longo deste subcapítulo serão 
apresentadas algumas considerações sobre a planificação e o desenvolvi-
mento deste projeto editorial.

2.2.1  FORMATO E LAYOUT

O formato do livro corresponde à proporção entre a altura e a lar-
gura da página (Haslam, 2006). As suas dimensões podem variar dentro 
do formato escolhido, e no caso da leitura extensiva são recorrentes o 
médio formato (entre o A5 e A4) e o pequeno formato (menores que A5). 
O livro de leitura extensiva deve ser facilmente transportado na mão do 
leitor comum, o que requer dimensões e peso mais reduzidos (McMurtie, 
1982). O formato do livro pode ser vertical, horizontal ou quadrangular, 
sendo também mais comum o primeiro: a coluna de um texto que convida 
à leitura contínua deve ser mais alta que larga, criando movimento vertical 
(Bringhurst, 2005).

Durante muitos séculos, a escolha da proporção esteve na origem de 
fórmulas matemáticas. Uma das mais conhecidas, ainda hoje utilizada, 
é a secção dourada (ou áurea), cuja proporção é 1 : 1,618. Apesar desta 
proporção ter estado presente na criação de sistemas de estrutura no design 
gráfico (Hurlburt, 1977), no contexto atual utilizar este formato não é re-
gra (Lupten, 2004): os formatos podem também ser escolhidos de acordo 
com as medidas padrão industriais; de acordo com a divisão das páginas 
em cadernos; ou a partir de dimensões certas, calculando posteriormente 
as margens e as grelhas dentro dessa área.

As páginas devem ser estruturadas aos pares, sugerindo um layout geral 
para cada spread (ou páginas espelhadas). O posicionamento e alinhamento 
dos elementos da página no spread podem responder a um eixo simétrico 
ou assimétrico, proporcionando dois tipos de navegação distintos. O eixo 
simétrico é o mais utilizado desde os primórdios da imprensa (Hurlburt, 
1977), desempenhando, portanto, um papel histórico na composição da 
página impressa. Só a partir do movimento moderno o eixo assimétri-
co passou a ser apreciado na composição gráfica. Contudo, as premissas 
estéticas que inspiram um design mais clássico continuam a ser o equilí-
brio simétrico (Hurlburt, 1977), recorrente nos livros de leitura extensiva.
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A partir da escolha do formato e das dimensões do livro, é definido 
o espaço disponível para compor o texto e os outros elementos na página. 
A construção de um sistema de grelhas eficiente estabelece os espaços para 
compor os conteúdos de forma organizada e clara, conferindo consistên-
cia e coerência a cada spread do livro. A grelha é uma ferramenta útil na 
construção do layout de um livro, cujos objetivos práticos são a repetição, 
a composição e a comunicação de informação ( Jute, 1997). Esta define a 
posição dos elementos na página, reforçando a sua presença através dos 
espaços brancos devidamente combinados com a mancha de impressão. 
O design moderno trouxe para a produção gráfica da página impressa o 
conceito de espaço branco (Lupten, 2004), elemento físico da página que 
traduz equilíbrio e delimita a posição dos diferentes conteúdos.

O elemento dominante da página de leitura extensiva é o bloco de 
texto (Heitlinger, 2010). O bloco equilibrado e contrastado com o formato 
da página dá forma ao texto e cria navegação de leitura (Bringhurst, 2005). 
A profundidade da coluna, a marcação de parágrafos, o alinhamento do 
texto, o espaçamento horizontal (comprimento da linha, número de carac-
teres por linha, espaçamento entre palavras e hifenização) e o espaçamento 
vertical (entrelinha, que ditará o número de linhas por página), definem 
a área do bloco. 

As margens das páginas e do spread são definidas pela grelha e pela 
posição do bloco de texto. As margens têm três funções: unir as páginas 
espelhadas, salvaguardar a posição do bloco de texto e proteger os conteúdos 
da página, determinando-se a área de leitura e o espaço de manuseamen-
to do objeto (Bringhurst, 2005). Como refere Douglas McMurtie (1982, 

p. 604), tradicionalmente a relação estabelecida é ficar a margem mais estreita 
do lado da lombada, e a cimeira, a externa e a fundeira aumentarem pro-
gressivamente. Contudo, num contexto moderno e contemporâneo, existe 
maior liberdade nas dimensões das margens, desde que as suas funções não 
sejam comprometidas.

Existem outros elementos como o fólio, cabeçalhos, rodapés e notas 
que participam no layout da página de texto, e que também lhe atribuem 
variação e ritmo. O fólio (ou número da página) pode surgir no cabeça-
lho, no rodapé ou na margem exterior da página. A sua posição deve ser 
coerente com a grelha, funcional e estética, sendo indicado que em livros 
de dimensões pequenas os números de página nos cantos externos são 
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mais dinâmicos e fáceis de encontrar (Bringhurst, 2005). Nos cabeçalhos 
ou rodapés é comum apresentarem-se ainda informações como o título da 
obra, o nome do autor ou o capítulo do livro. Também é comum nos livros 
de leitura extensiva existirem notas do autor ou do editor que ajudam a 
compreender o assunto do texto. Esta informação é complementar ao texto, 
devendo por isso ter uma hierarquia diferente. O tamanho da fonte desta 
informação é geralmente mais pequeno que o corpo de texto (Bringhurst, 
2005). As notas podem ser apresentadas no fim da página (notas de roda-
pé), na margem exterior (notas de margem), no fim do capítulo ou no fim 
do livro, em secção própria.

2.2.2  ESTRUTURA

A estrutura de um livro literário deve ser planeada de forma clara e 
coerente, assegurando a apresentação e compreensão do seu conteúdo. 
Além dos elementos que compõem a página de texto, a estrutura editorial 
do livro literário apresenta secções introdutórias ou conclusivas às pági-
nas  de texto: guardas, folhas de rosto, frontispício, ficha técnica, prefácio 
ou introdução, posfácio ou conclusão, índice e colofão.

As guardas unem o miolo à capa do livro. No caso dos livros de capa 
mole, que são colados a quente e não necessitam de costura, normalmente 
não existem guardas, colando-se a capa e a contracapa na primeira e última 
página do miolo.

As folhas de rosto e o frontispício têm lugar no início do livro. Exis-
tem alguns casos com apenas uma destas secções, mas por norma têm a 
mesma função: introduzir a obra que será apresentada nas páginas seguin-
tes. Informações como o título da obra, nome do autor, edição, editora, 
local e data de publicação ou o nome da coleção do livro são recorrentes. 
Estas páginas devem responder às características tipográficas do bloco de 
texto (Bringhurst, 2005), salvaguardando a sua integridade, e devem ser 
compostas com simplicidade e equilíbrio, muitas vezes conseguido através 
da disposição e contraste dos elementos na página.

Nos primeiros livros impressos, a página de rosto e o frontispício 
não existiam. Estas informações eram apresentadas no fim do livro, num 
pequeno texto que ainda hoje aparece em algumas edições - o colofão 

DESIGN EDITORIAL DO LIVRO DE FICÇÃO PORTUGUÊSCAPÍTULO I1    



PÁGINA 23

(McMurtie, 1982). Regularmente, o colofão costuma indicar o local de 
impressão, o tipo de impressão e de papel utilizados, a data ou os tipos 
com os quais foi composto o livro. Estas informações também podem 
ser apresentadas na ficha técnica, que por norma antecede ou procede 
o frontispício.

A ficha técnica identifica todas as informações sobre a produção,
direitos de autor e direitos legais do livro: o título e autor da obra, edição
e data de publicação, por vezes a data da primeira edição, a coordenação do 
projeto editorial (direção de arte, paginação, revisão, ilustração, composição 
da capa…), o local e tipo de impressão, o isbn ou depósito legal, etc.

O índice é o sumário dos capítulos que compõe o livro. Geralmente, 
esta secção aparece no início ou no fim da publicação com a indicação das 
páginas onde esses assuntos se iniciam, permitindo ao leitor mapear a obra. 

Nos livros literários é também comum existirem secções introdutórias 
à obra. É comum haver um prefácio ou um posfácio que elucide o contexto 
da obra ou uma nota biográfica sobre o autor. Noutros casos existe ainda 
elementos introdutórios ou conclusivos do editor ou de outro autor. Muitas 
vezes estas obras fazem parte de uma coleção de livros, surgindo também 
o nome e a lista de obras da coleção numa secção antes ou depois do texto 
e na contracapa.

2.2.3  TIPOGRAFIA

A tipografia dá imagem 
à palavra escrita, veste o texto.3

Num livro, a tipografia é o principal meio transmissor do seu con-
teúdo. Stanley Morison, em First Principles of Typography (1936), define 
a tipografia como a arte de dispor corretamente o material de imprimir de 
acordo com um objetivo específico - o de colocar as letras, distribuir os espaços 
e selecionar os tipos de forma a dar ao leitor a maior ajuda na compreensão do 
texto (cit. in Peixoto, 1982 cit. in McMurtie, 1982, p. vi). No caso dos livros 
de leitura extensiva, o conteúdo é transmitido através da tipografia que, 
se composta adequadamente, assegura a boa execução e legibilidade do 
objeto. A tipografia deve convidar o autor à leitura, revelar o teor do texto, 

3. Heitlinger, 2010, p. 589.
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organizar e relacionar os elementos da página e promover, consoante as 
suas características, o ritmo de leitura (Bringhurst, 2005).

Existem vários sistemas de classificação de tipos que agrupam carac-
terísticas específicas das fontes e campos de atuação distintos. Um destes 
sistemas é o vox-atypi4, modelo pelo qual identificamos as fontes desta 
investigação. A infografia da figura 1 (pp. 26-27) representa as classes 
e características destes tipos.

Os caracteres de cada fonte têm características particulares que in-
teragem distintamente consoante as combinações que podem formar. 
Os caracteres não devem ser encarados individualmente mas no seu con-
junto: no fundo, formam palavras que, por sua vez, compõem frases e 
parágrafos, dando forma ao texto (Lupten, 2004).

Cada fonte poderá ter versões com diferentes pesos: as romanas/regu-
lares e os itálicos/oblíquos são as versões recorrentes mais antigas; outras 
variações destas como seminegritos/negritos, finos/extrafinos, condensados 
ou estendidos também são habituais. A fonte pode ainda ser composta 
segundo diferentes variações como: caixa baixa, Caixa Alta/VERSAIS ou 
versaletes. De forma a criar ritmo e marcar eficazmente as hierarquias 
da página, é aconselhado optar por uma fonte que ofereça os pesos e as 
variações necessários para a execução de cada projeto editorial (Bringhurst, 
2005). O peso atribuído ao tipo pode reduzir a sua legibilidade: o texto 
composto em negrito tem contraformas menores, logo é menos legível. 
Também o texto de caixa baixa é mais legível que o texto de caixa alta 
(McMurtie, 1982), pois os ascendentes e descendentes dos tipos romanos 
ajudam a reconhecer as formas dos caracteres. 

No caso do livro de leitura extensiva, convém que a fonte selecionada 
tenha pelo menos uma versão regular e uma itálica, assegurando a com-
posição do texto geral e de destaques como citações, cartas, expressões ou 
versos (recorrentes nos textos literários de ficção). De modo a assegurar o 
contraste entre hierarquias, os títulos e os restantes conteúdos podem ser 
compostos com variações de peso e escala da versão regular ou itálica ou 
com outro tipo que complemente o primeiro. 

As características de cada tipo contribuem para a legibilidade do tex-
to. As serifas, o corte (se é redondo, itálico ou versaletes), o contraste dos 
traços, o peso, o corpo (ou tamanho) e a altura do X são algumas dessas 
caraterísticas (Heitlinger, 2010). 

4. O sistema vox-atypi é 
um dos modelos utilizados 
para classificar fontes. 
Mais informações sobre 
este sistema no site 
www.atypi.org
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FIGURA 1   INFOGRAFIA VOX-ATYPI  –  SISTEMA DE

HUMANISTAS OU ESTILO ANTIGO GARALDES

- Influências da escrita 
caligráfica e dos manuscritos  
renascentistas;

- Primeiros tipos desenhados 
para impressão (séc. xv).

- Baixo contraste entre traços;
- Serifas pesadas, curtas 

e inclinadas nos traços 
ascendentes;

- A caixa baixa tem um 
eixo diagonal;

- O traço horizontal do “e” 
minúsculo é diagonal.

- Baseados nos tipos de 
Garamond e Manutius;

- Populares no séc. xvi 
em impressões sobre 
gramática e ortografia 
em França.

- Contraste mais forte 
entre os traços;

- A caixa baixa tem um 
eixo diagonal;

- Proporções mais finas 
do que as humanistas.

Exemplos: Centaur, Jenson, Arno Pro Exemplos: Garamond, Bembo, Palatino, Minion Pro

Adobe Garamond Pro 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TRANSICIONAIS OU REALISTAS

- Inspirados nos tipos de 
estilo antigo e neoclássico;

- Desenvolvidos a partir 
das tipografias de William 
Caslon e John Baskerville em 
Inglaterra a partir do séc. xviii.

- Contraste entre traços 
mais acentuado;

- Eixo vertical em traços retos 
e inclinado em traços curvos;

- Serifas quebradas e 
inclinadas nos ascendentes.

Exemplos: Caslon, Baskerville, Bookman, Bell

Baskerville 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

DIDONES E SCOTCH ROMAN

- Baseados nos tipos da 
geração Didot e de Bodoni, 
no final do séc. xviii;

- Os contrastes acentuados 
foram inovadores aos estilos 
tipográficos passados

- Contraste muito forte entre 
traços finos e grossos;

- Eixo vertical nos 
traços curvos;

- Serifas com muito pouca 
ou nenhuma quebra;

- Remates das letras por 
vezes arredondados

Exemplos: Didot, Bodoni, Walbaum, Century

Didot 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MECÂNICAS, SERIFA GROSSA OU EGÍPCIAS

- Influências da mecanização 
da Revolução Industrial;

- Populares e utilizados em 
anúncios publicitários.

- Baixo contraste entre 
traços finos e grossos;

- Traços pesados e serifas 
grossas e retangulares;

- Serifas com muito pouca 
ou nenhuma quebra.

Exemplos: Clarendon, Egyptienne, Rockwell

Claredon LT Std 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GROTESCAS NEO-GROTESCAS OU TRANSICIONAIS

- Descendentes da tipografia 
linear inglesa do séc. xix, são 
os primeiros tipos sem serifas;

- Características variadas 
e peculiares;

- Distribuição irregular da 
espessura em traços curvos;

- Populares e utilizados em 
anúncios publicitários

- Contraste considerável entre 
traços finos e grossos;

- Eixo vertical;
- A cauda do “g” 

minúsculo é fechada;
- A perna do “R” 

maiúsculo é ondulada; 
- O “G” maiúsculo geralmente 

tem um esporão.

- Baseadas nos tipos 
grotescos lineares;

- Letras mais refinadas 
e simplificadas.

- Menos variação de entre 
traços finos e grossos;

- A cauda do “g” 
minúsculo é aberta;

- O “G” maiúsculo não 
tem esporão.

Exemplos: Franklin Gothic, Monotype Grotesque Exemplos: Akzidenz Grotesk, Helvetica, Univers

ITC Franklin Gothic Std 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Univers LT Std 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O 
P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GEOMÉTRICAS HUMANISTAS

- O desenho dos caracteres 
é baseado em formas 
geométricas;

- Letras parecidas umas 
com as outras, logo menos 
legíveis em texto corrido.

- Pouco ou nenhum 
contraste entre traços 
horizontais e verticais.

- Inspirados nos tipos clássicos;
- A caixa alta relaciona-se com 

as capitulares romanas;
- A caixa baixa é mais próxima 

dos manuscritos carolíngios;
- São mais legíveis para 

texto extensivo que as 
outras sem serifas

- Contraste acentuado 
entre traços;

- Proporções e características 
das letras baseadas em 
tipos clássicos com serifas 
e formas caligráficas

Exemplos: Avenir, Futura, Avant Garde, Bauhaus Exemplos: Gill Sans, Optima, Tahoma, Myriad

Futura 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O 
P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Optima 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O 
P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

fonte: www.atypi.org

CLÁSSICAS COM SERIFAS MODERNAS

COM SERIFAS LINEARES OU

CLASSIFICAÇÃO DE TIPOS

GLÍFICAS OU INCISIVAS SCRIPT GRÁFICAS

- Inspirados nas letras caligráficas 
inscritas em pedra ou metal;

- As fontes tipográficas 
glíficas são maioritariamente 
de caixa alta.

- Contraste mínimo entre 
traços grossos e finos; 

- Eixo vertical em traços curvos;
- Efeito afunilado ou 

serifas triangulares no 
remate das letras.

- Representam a caligrafia 
formal e a escrita cursiva;

- Parecem letras escritas 
com pena.

- Inclinação forte;
- Ligaturas entre os caracteres.

- Categoria mais ampla;
- Os tipos não têm como finalidade o texto contínuo;
- Geralmente funcionam como títulos e em anúncios;
- Baseados em escritas manuais com materiais diversificados.

Exemplos: Copperplate Gothic, Trajan Exemplos: Francesca, Mistral, Monotype Corsiva Exemplos: Blanco, Klang, Cartoon, Bradley Hand

Copperplate 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O 

P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Snell Roundhand 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bradley Hand 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BLACKLETTER OU GÓTICAS GAÉLICAS OU TIPOS IRLANDESES

- Baseadas na escrita à mão medieval;
- Utilizados pela primeira vez por Gutenberg, no séc. XV;
- Utilizados para a composição de texto até surgirem 

as fontes humanistas.

- Inspirados nas letras dos manuscritos irlandeses;
- Utilizados sobretudo na Irlanda a partir do séc. XVI;
- Atualmente são utilizados para fins decorativos 

em sinalética e publicidade.

Exemplos: Fracktur, Textur, Cloister Black Exemplos: Ceanannas, Corcaigh, Doire, Duibhlinn

CALIGRÁFICAS

SEM SERIFAS
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A maioria dos autores (McMurtie, 1962; Bringhurst, 2005; Heitlinger, 
2010) entende os tipos serifados como os melhores para a leitura exten-
siva, defendendo que estas letras são mais familiares ao leitor dado o seu 
percurso histórico e que as serifas tornam-nas mais perceptíveis quando se 
agrupam em palavras. Contudo, nem todas as serifadas são indicadas para o 
texto contínuo: o contraste acentuado entre traços finos e grossos dos tipos 
didone (como a Didot ou a Bodoni) podem reduzir a legibilidade do texto 
corrido. Por estas razões, os tipos serifados garaldes (como a Garamond ou 
a Minion) ou transicionais (como a Caslon ou a Baskerville) são os mais 
adequados para livros de leitura extensiva (Heitlinger, 2010). 

O desenho do tipo e o contraste entre espaços brancos e traços podem 
contribuir para o equilíbrio da mancha tipográfica quando os caracteres 
aparecem agrupados no texto. Quanto maior forem as contraformas dos 
caracteres, ou seja, os espaços brancos interiores das letras, melhor será a 
sua legibilidade no texto de corpo reduzido (Heitlinger, 2010). O tamanho 
ou corpo da letra contribui para a legibilidade do texto. Os estudos efe-
tuados por de Donald G. Paterson e Miles A. Tinker em 1929 concluem 
que o corpo de texto para leitura extensiva deve oscilar entre os 9 e os 12 
pontos (Heitlinger, 2010). 

A altura do X de um tipo varia consoante o tamanho da letra e per-
mite calcular o espaçamento entre linhas do bloco de texto. De forma a 
assegurar o máximo de legibilidade, a entrelinha deve ter um espaçamento 
positivo (Bringhurst, 2005): deve ser maior que o tamanho da letra entre 
120 % a 140 %, variando consoante cada tipo. Normalmente atribui-se mais 
2 pt do que o tamanho da fonte (Bringhurst, 2005), contudo os tipos de 
corpo pequeno com uma altura do X grande mas moderada são em geral 
mais legíveis (Heitlinger, 2010), podendo ser recomendado atribuir um 
valor maior. O espaçamento apropriado da entrelinha ajudará o olhar do 
leitor a não se confundir ao mudar de linha (McMurtie, 1967).

A densidade de texto na página contribui para o equilíbrio tipográfico 
e depende de quatro aspetos: o desenho do tipo, o espaço entre caracteres 
(kerning), o espaço entre palavras (tracking) e a entrelinha (Bringhurst, 
2005). Uma mancha demasiado densa reduz o espaço branco da página e 
condensa o espaço entre os diferentes conteúdos, podendo dificultar a sua 
navegação e leitura. Por sua vez, a mancha tipográfica não deve ter espaços 
brancos em excesso: os caracteres, palavras e linhas devem permanecer em 
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grupo para o seu entendimento. É habitual o kerning de uma fonte ser me-
tricamente igual entre os caracteres. Em determinadas ocasiões, o kerning 
deve ser ajustado criando um espaço ótico mais adequado à legibilidade de 
determinados pares de letras (Lupten, 2004). O tracking também pode ser 
ajustado para melhorar o espaçamento das letras e das palavras na linha 
ou no parágrafo, muito útil sobretudo para uniformizar o espaçamento de 
texto justificado (Lupten, 2004).

Algumas famílias tipográficas contêm ligaturas para determinadas 
junções de caracteres (os mais recorrentes na língua portuguesa são as 
combinações fl e fi ). Em teoria, estes ajustes têm um espacejamento mais 
adequado à parelha de caracteres, unindo as letras e assegurando a legibi-
lidade do conjunto. Por este motivo é sugerido o uso de ligaturas no texto 
de leitura extensiva (Bringhurst, 2005). 

Alguns autores como Bringhusrt (2005), Lupten (2004) e Heitlinger 
(2010) advertem para alguns caracteres especiais que podem pôr em causa 
o espacejamento do texto de leitura contínua, como por exemplo os nú-
meros árabes, os acrónimos (ou siglas), os números romanos e a pontuação. 
É sugerido que os números árabes que ocorrem no bloco de texto tenham 
um corpo ligeiramente mais reduzido (cerca de 1 pt). Os acrónimos e nú-
meros romanos, além de do corpo mais reduzido, devem também ter um 
espaçamento entre as letras ligeiramente maior. É comum estes últimos 
serem compostos em versaletes. Em sequências de números, estes devem 
ser agrupados em trios com um espaço entre cada conjunto - assim os 
números têm mais espaço para respirar, tornando-se mais perceptíveis. 
No que diz respeito à pontuação, alguns autores encaram-nas como ano-
tações e pistas para o leitor assimilar o texto. No fundo, estes caracte-
res representam pausas do discurso, devendo ser compostos segundo a 
melhor estratégia para a sua compreensão, respeitando e salvaguardando 
a integridade do texto original. Alguns estudos sugerem que estes glifos 
devem ser utilizados de maneira a não prejudicar o espacejamento do texto: 
ao usar parênteses devemos mantê-los sempre regulares, mesmo nos itálicos; 
no uso de aspas, a pontuação pode estar dentro ou fora destas, devendo ser 
utilizada sempre a mesma estratégia; a pontuação junto a negritos deve 
ficar com o mesmo peso do texto, no entanto se for junto a itálicos (com 
excepção dos parênteses) esta deve estar em itálico para não prejudicar 
o tracking da linha de texto.
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2.2.4  COMPOSIÇÃO E EDIÇÃO DE TEXTO

Durante a composição do texto são definidas as hierarquias gráficas de 
cada tipo de informação. As hierarquias expressam e organizam o conteúdo 
da página, destacando ou atenuando determinadas informações e assegu-
rando o ritmo da leitura. Estes elementos devem-se evidenciar uns dos 
outros: através de contrastes de escala, pesos, variação e/ou cor diferentes. 
Se por um lado os contrastes de elementos traduz a expressividade da página 
impressa (Hurlburt, 1977), por outro a sua redundância resulta na coerência 
dos conteúdos ao longo do livro (Müller-Brockman, 1982). Estes elemen-
tos são organizados lógica e sistematicamente nas páginas, apresentando 
entre si as mesmas características: relativamente à  hierarquia é aconselha-
do manter a mesma tipografia, tamanho, peso, cor e alinhamento. No caso 
dos livros de texto extensivo, algumas das hierarquias mais recorrentes além 
do texto são os títulos, os subtítulos, destaques do texto e notas de rodapé. 

Os títulos devem destacar-se em relação aos subtítulos, no entanto 
nenhum dos dois deve abafar o texto (Bringhurst, 2005). Os títulos podem 
assumir diferentes posições: os mais comuns são os crossheads (simétricos 
e centrados na página) e os sideheads (assimétricos, alinhados à esquerda 
ou à direita). Por norma, estes elementos surgem nos livros de literatura 
de ficção para indicar o início de um novo capítulo ou secção.

Um novo capítulo pode surgir no bloco de texto de três formas: ou 
seguido ao último parágrafo com linhas de intervalo que criam espaço para 
o título; na página seguinte ao último parágrafo ou na página direita do 
spread seguinte ao último parágrafo. Nestes dois últimos casos é comum a 
grelha prever uma guia horizontal (ou linha de cintura), assegurando uma 
área branca, e que traduz uma pausa na leitura e o início da nova secção. 
Normalmente, um capítulo tem um título ou subtítulo, mas no caso de não 
ter nenhum é aconselhado destacar o início do texto (Bringhurst, 2005): um 
florão ou outro ornamento, uma capitular ou um tipo, peso ou variação di-
ferente nas primeiras palavras do texto são alguns exemplos mais comuns.

A legibilidade do texto depende também da extensão da linha, exis-
tindo por isso algumas considerações sobre a sua composição no texto. 
A leitura é feita de linha a linha, transmitindo a mensagem de um texto, 
fácil e confortavelmente (Müller-Brockman, 1982, p.30). Empiricamente, 
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uma linha de texto de qualquer extensão deve conter 7 a 10 palavras 
(Müller-Brockman, 1982), uma média de 45 a 75 caracteres (Bringhurst, 
2005). Linhas com mais caracteres do que esta média tornam-se demasiado 
longas e com menos demasiado curtas, tornando a leitura mais cansativa. 
O seu tamanho vai determinar a largura do bloco de texto, sendo essencial 
uma medida apropriada para criar um ritmo de leitura constante e agra-
dável e permitir ao leitor maior concentração (Müller-Brockman, 1982).

O número de linhas numa página e a entrelinha determinam a altura 
do bloco de texto. Os livros compostos com o alfabeto latino devem ter 
entre 30 a 45 linhas por página, o que corresponde a uma média de 300 a 
500 palavras por página (Bringhurst, 2005). As linhas são agrupadas em 
parágrafos, organizando os conteúdos e representando uma pausa para o 
leitor (McMurtie, 1982). Existem várias formas de marcar o início de um 
parágrafo, sendo a mais habitual, desde o século xvii (McMurtie, 1982), 
uma saliente entrada no bloco de texto. Contudo, existem outras opções 
(Lupten, 2004): uma linha de intervalo entre parágrafos; em vez de uma 
entrada, uma saliente saída no bloco; usar apenas a quebra de linha sem 
nenhum recuo nem avanço ou utilizar um símbolo/ornamento em vez 
de fazer uma quebra. 

O alinhamento do texto no bloco também irá influenciar a legibili-
dade e toda a composição do texto (Haslam, 2006). Existem quatro tipos 
de alinhamento: justificado (alinhado à esquerda e à direita do bloco, equi-
librado nos espaçamentos e hifenizado), alinhado à esquerda (concentrado 
na margem esquerda do bloco de texto, formando um rag à direita e evi-
tando-se a hifenização), alinhado à direita (concentrado à direita e com 
rag à esquerda) e ao centro (formal e clássico, o texto deve ser quebrado 
de forma orgânica em resposta ao fluxo de conteúdo). Nos livros de leitura 
extensiva, de modo a criar uma mancha mais limpa e concisa na página, 
o alinhamento mais comum é o justificado.

A justificação de um texto pode ser feita linha a linha, com a simples 
alteração dos espaços entre as palavras, ou feita parágrafo a parágrafo, 
onde são determinadas as melhores linhas para quebrar - por esta razão: 
a boa justificação é calculada parágrafo a parágrafo (Bringhurst, 2005, p. 207). 
A justificação digital ajusta microscopicamente os espaços entre e dentro 
das letras e entre as palavras. Os valores automáticos podem ser alterados 
de acordo com as necessidades de cada texto, podendo variar, por exemplo, 
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entre os 90% e os 110% no espaçamento entre palavras e entre os -3% e 
os 3% no espaçamento entre caracteres - quanto menos espaçamento for 
alterado, melhor será a justificação do texto; ajustes mínimos nos espaços 
entre as letras e dentro delas vai criar uma página de cor e textura mais 
homogéneas (Bringhurst, 2005).

Existem algumas ideias estabelecidas sobre paginação e hifenização. 
Por exemplo, órfãos e viúvas são erros editoriais (Bringhurst, 2005), e bas-
tante recorrentes nos casos de estudo desta investigação. Um órfão aconte-
ce quando parte de uma palavra quebrada fica sozinha formando a última 
linha do parágrafo; uma viúva acontece quando uma palavra fica sozinha na 
última linha do parágrafo. Também nos parágrafos entre páginas existem 
órfãos e viúvas: um parágrafo que começa na última linha de uma página 
é um órfão; um parágrafo que acaba na primeira linha de uma página é 
uma viúva. As páginas podem ser equilibradas movendo palavras de uma 
linha para outra ou linhas para a página seguinte ou anterior, evitando 
estes erros editoriais. 

Ao longo das linhas de texto, devemos evitar começar mais do que 
duas vezes seguidas com a mesma palavra. Não se deve hifenizar uma 
palavra com menos de quatro caracteres; mais do que três linhas consecu-
tivas; a última linha de um parágrafo e, se possível, evitar quebrar nomes 
próprios. Contudo, como adverte Robert Bringhurst (2005), estas regras 
ou estratégias devem ser abandonadas se o teor e a legibilidade do texto 
forem prejudicados.

2.2.5  IMPRESSÃO, PAPEL E ENCADERNAÇÃO

Depois do miolo do livro ser composto digitalmente, prepara-se a arte 
final do material para impressão. Algumas considerações devem ser toma-
das como o tipo de impressão, as características do papel e a encadernação.

Os desenvolvimentos tecnológicos do século xx representaram pro-
gressos na impressão de livros no que diz respeito à velocidade e economia 
da impressão. Os tipos de impressão mais recorrentes continuam a ser o 
offset e a impressão a laser, a preto e branco ou a cores (Heitlinger, 2010). 
O livro deve ser impresso respondendo às características da encadernação 
que vai receber. No caso de uma encadernação artesanal com costura, 
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o miolo é comummente dividido em cadernos de 12, 16, 24 ou 32 páginas 
(3, 4, 6 e 8 folhas por caderno, respetivamente). No entanto, se a enca-
dernação for térmica (colada a quente) ou japonesa, as folhas podem ser 
impressas em frente e verso.

Um dos requisitos essenciais para assegurar uma leitura mais cómo-
da a qualquer livro impresso é que este se abra facilmente e que se man-
tenha aberto (McMurtie, 1982). A costura tradicional e a encadernação 
térmica garantem este requisito do livro, sendo as mais comuns na pro-
dução literária. Quanto ao tipo de papel a utilizar, se for suficientemente 
opaco não transparece o texto da página oposta, evitando confundir a lei-
tura. É indicado que o papel não seja demasiado brilhante nem totalmente 
branco (McMurtie, 1982, Heitlinger, 2010) - a mancha de texto impressa 
a preto sobre um papel totalmente branco cria um contraste mais forte, 
logo mais cansativo para os olhos. A gramagem do papel relativamente alta 
resultará num livro mais pesado, causando dificuldades no manuseamento 
do objeto - sendo outro aspeto a ponderar na produção de um livro.

2.2.6  CAPA, LOMBADA E CONTRACAPA

Tão importante quanto a composição do livro, a arte final e a enca-
dernação, é a execução da capa, lombada e contracapa do livro. Enquanto 
objeto, a capa pode ser dura (revestida em couro, papel ou tecido) ou 
mole (de papel) e apresenta informações elementares da obra, revelando 
o assunto do conteúdo (como o título, autor, editora, coleção, sinopse da 
obra e do autor, etc.). Por vezes existem edições que, além da capa, lombada 
e contracapa, têm abas (ou badanas) ou cinta (ou sobrecapa).

A capa deve basear-se nos moldes da edição interior do livro, seguindo 
a mesma estratégia tipográfica e a mesma grelha (Müller-Brockman, 1982). 
Desta forma, independentemente dos conteúdos de texto ou gráficos da 
capa, o exterior e o interior do objeto estarão em conformidade. Contudo, 
é recorrente as funções de composição do miolo e de execução da capa 
serem desempenhadas por diferentes profissionais, ocorrendo por vezes 
incoerências gráficas. Mesmo que a capa seja produzida por um capista 
alheio à paginação do livro, as duas partes devem comunicar de modo 
a assegurar a coesão do estilo gráfico do objeto.
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A capa é para o livro um dos elementos mais importantes. Ao longo 
da sua história, a capa teve como principal função revestir, proteger e con-
servar o miolo do livro (McMurtie, 1982). Quando surgiram as primeiras 
capas, o livro era um objeto raro e valioso, representando o seu aspeto 
exterior. Uma capa mais luxuosa aumentava o estatuto do objeto em si, 
sendo comum estas serem executadas a pedido e segundo o gosto do dono 
do livro. Era portanto também recorrente a presença de capas lisas, que 
posteriormente eram substituídas por outras mais luxuosas e decoradas, 
apresentando as informações basilares da obra na folha de rosto ou frontis-
pício. As modificações no aspecto do livro, ao longo do tempo, devem-se, 
em parte, aos meios técnicos disponíveis no período da sua produção. 
No contexto moderno e contemporâneo, além de proteger o miolo, a capa 
passou a ter a função de apresentar e vender o livro. 

Graficamente o revestimento pode assumir qualquer forma e aspeto, 
desde uma composição tipográfica ou ornamental, ao recurso de ilustra-
ções, fotografias e outras imagens sobre o tema do livro. Parte da solução 
gráfica de uma capa resulta dos recursos e da criatividade de quem a exe-
cuta. Independentemente se ilustrada, composta com fotografias ou só 
com texto, coloridas ou a preto e branco, o aspeto exterior de um livro é o 
primeiro impacto que o leitor tem com o objeto, atraindo a sua atenção.
A composição, impressão, preparação e acabamento da capa, lombada 
e contracapa pode exigir algum tempo e dedicação por parte de quem a 
executa, atendendo às diversas possibilidades que existem para a projetar. 
O objetivo do capista é encontrar uma solução que seja ao mesmo tempo 
funcional e esteticamente agradável.
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A história da literatura portuguesa participou lado a lado com a 
história do livro. Durante séculos, o livro foi o principal meio de trans-
missão da cultura literária, sendo a experiência de leitura feita pelo prazer. 
Nas formas de arte mais variadas - como a pintura, a escultura, a arquite-
tura, a música, etc. -, compreendemos uma evolução de estilos e da forma 
das obras ao longo da história. A literatura de ficção atua da mesma forma, 
tendo ao longo dos séculos produzido romances segundo os dogmas e as 
temáticas de cada período. Entendemos, portanto, que o texto das obras 
da coleção serão um reflexo dessa evolução, e, no fundo, da história da 
literatura portuguesa. Enquanto retrato da sociedade e da cultura de uma 
determinada época, a literatura de ficção é um testemunho da história 
e cultura de Portugal. Durante os séculos xvi e xvii, os registos literários 
de ficção apresentaram a forma de cartas, sermões e romances históricos 
e de cavalaria, que se afastam dos propósitos da coleção deste projeto. 
Em particular durante o período Barroco (século xviii) os autores procura-
ram recuperar os modelos da Antiguidade Clássica, cingindo-se à produção 
de textos de poesia e de teatro. Estabelecemos para a investigação, então, 
os movimentos literários a partir do século xix até à atualidade, podendo 
dividir-se em cinco períodos, que correspondem a cada um dos volumes 
da coleção literária: romantismo, realismo,  modernismo, pós-modernismo 
e contemporaneidade. Estes movimentos surgem a partir de 1825, sobre-
pondo-se uns aos outros e não sendo fácil definir o período de atuação 
exato de cada um.

2.3  A LITERATURA DE FICÇÃO PORTUGUESA 
COMO CONTEÚDO
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A. PERÍODO ROMÂNTICO 

A implantação do Romantismo como movimento cultural e artístico 
colidiu com uma época de instabilidade no contexto sociopolítico do país: 
foram os anos posteriores às Invasões Francesas, a corte refugiou-se no 
Brasil e os ideais liberais ganharam força na metrópole. Por estes moti-
vos, a primeira corrente romântica portuguesa esteve intimamente ligada 
à instauração do liberalismo em Portugal (Reis, 1990). Almeida Garrett 
(1799-1854) foi um dos principais atuantes do movimento, sendo a sua obra 
de poesia Camões considerada a primeira romântica portuguesa, publicada 
no ano de 1825 em Paris (Saraiva e Lopes, 1975).

Os românticos portugueses herdaram influências da Revolução Fran-
cesa (1789-1799) e do romantismo europeu, mas é só a partir da 1837, com 
a publicação da primeira revista romântica - o Panorama -, que as novos 
conceitos foram implementadas na literatura nacional (Saraiva e Lopes, 
1975). Neste período deu-se a libertação de tudo o que o homem recalcava 
pela pressão social, refletindo as atividades literárias e artísticas o interesse 
pela imaginação, o gosto do sensível e a superação do sentimento face à 
razão. Retratou-se a inadaptação da vida, apresentando geralmente um 
conflito entre as personagens e a realidade, o arrebatamento e a exaltação
desmedidos, onde dominam a sensibilidade e a fantasia. 

Existiram três gerações românticas (Reis, 1990): a primeira, com 
Almeida Garrett e Alexandre Herculano (1810-1877), instaurou os ideais 
do movimento na literatura e na cultura em geral; a segunda, intitula-
da a ultra-romântica, tem António Feliciano Castilho (1800-1875) como 
principal mentor e participaram autores como Camilo Castelo Branco 
(1825-1890) e Júlio Dinis (1839-1871); a terceira foi a fase que levantou 
a chamada Questão Coimbrã e que influenciou o estilo realista da década 
de 1870.

B. PERÍODO REALISTA

O movimento realista recebeu inúmeras influências de leituras estran-
geiras (Saraiva e Lopes, 1975). Iniciado em Coimbra, levantou uma polé-
mica onde se discutiram as concepções e a função da literatura, defendendo 
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a responsabilidade social do escritor. Estas questões foram apresentadas 
nas Conferências do Casino, em Lisboa, afirmando a nova Geração de 70 5 
(Saraiva e Lopes, 1975) - da qual foram membros Antero de Quental 
(1842-1891), Teófilo de Braga (1843-1924), Ramalho Ortigão (1836-1915), 
Eça de Queirós (1845-1900) e Guerra Junqueiro (1850-1923).

É no contexto de fervor nacionalista que aparecem as obras de ficção 
realistas. O realismo procurou interpretar a realidade e na prosa literária foi 
Eça de Queirós o melhor representante do estilo (Saraiva e Lopes, 1975). 
O escritor radicalizou a linguagem portuguesa, recorrendo à sensibilida-
de sensorial, à escrita impressionista e à ironia para expor os costumes e 
infortúnios da sociedade portuguesa. Numa perspetiva geral, o realismo 
negou a arte pela arte; rejeitou o convencional, o enfático e o piegas; aboliu 
a retórica e emergiu como oposição à apoteose sentimentalista romântica 
(Saraiva e Lopes, 1975). A arte realista é a anatomia do ser, a crítica do 
homem, a arte que apresenta a realidade tal como ela é.

C. PERÍODO MODERNISTA

O modernismo literário procurou seguir o carácter vanguardista6 dos 
movimentos que apareciam por toda a Europa, fundando-se segundo os 
ideais da absoluta originalidade e do cosmopolitismo, misturados com 
um patriotismo muito próprio do modernismo português. 

No contexto da história de Portugal, é importante referir a procla-
mação da República em 1910 como um facto histórico que transformou 
a mentalidade, a sociedade, a política, a economia e a cultura portugue-
sas. Em 1914-16 decorreu a Primeira Guerra Mundial, na qual a nação 
participou, agravando a estabilidade do regime democrático. Em 1933 
institucionalizou-se um estado de fascismo e absolutismo. 

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-45), Portugal, que não 
esteve diretamente envolvido, centrou a atenção em si e nas suas colónias, 
evocando um espírito nacionalista e conservador segundo os princípios 
do Estado Novo. Entendemos, portanto, quão agitado este período foi 
para os movimentos modernistas e para a expressão literária em Portugal. 

Na literatura evidenciaram-se três tipos de abordagens extraliterárias 
que os escritores seguiram (Real, 2012): uma de militância ideológica - 

5. Na década de 1860, um grupo 
de jovens intelectuais de Coimbra 
contestou os princípios do 
Romantismo. Estes novos ideais 
foram debatidos em Lisboa nas 
Conferências do Casino (1971) pelos 
seus principais representantes. 
Os novos escritores pretendiam 
aproximar Portugal dos 
movimentos modernos, tomar 
consciência dos acontecimentos 
europeus, promover a discussão 
pública sobre questões de 
filosofia e ciência e estudar 
a transformação política, 
económica e religiosa da 
sociedade. Este grupo, conhecido 
como a Geração de 70, foi o 
percursor do movimento realista 
na literatura portuguesa.

6. O termo vanguarda provém do 
francês avant-garde que alude à 
primeira linha de combate militar:
os artistas envergaram por uma 
via de ruptura com os conceitos 
e princípios estéticos do passados, 
valorizando o experimentalismo, 
a originalidade e a radicalidade.  
O combate destes artistas foi 
“doutrinar” os fundamentos de 
cada movimento em resposta 
à crise de valores da sociedade 
europeia do início do século xx.
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o romance retrata o conflito interior do escritor, que se assume regenerador 
da sociedade em crise de espírito - outra de autenticidade - os escritores 
eram dominados pelo culto da ideia, evocando temáticas em torno da 
justiça social, da genuinidade humana, do nacionalismo e da verdade - 
e por fim de fortaleza ideológica - organizados em grupos, os autores 
recorriam a revistas e a jornais para doutrinar as suas ideologias e manti-
nham-se circunscritos no seu território intelectual, como representaram, 
por exemplo, os grupos das revistas Orpheu (1915) e Presença (1927-1940). 

São muitos os escritores relevantes neste período, no qual se podem 
enumerar alguns: Aquilino Ribeiro (1885-1963), Raúl Brandão (1867-1930), 
José Régio (1901-1969), Vitorino Nemésio (1901-1976), Miguel Torga 
(1907-1995) e Carlos de Oliveira (1921-1981).

D. PERÍODO PÓS-MODERNISTA

Na segunda metade do século xx, Portugal caracterizou-se por um 
atraso cultural e social em relação ao panorama europeu. Na literatura, 
estagnada segundo o estilo realista do Estado Novo, só a partir da década 
de 1960 se questionou a conceção do romance português, operando-se 
a desconstrução das suas categorias clássicas e a recuperação da estética 
autoral. Este novo conceito recebeu resistência por parte do estilo nacional 
fascista e só a partir do 25 de abril de 1974 estruturou-se um novo realismo 
perspetivístico, fragmentário e cosmopolita, que incorporou o estilo de au-
tor e o desconstrucionismo narrativo das décadas anteriores. Este realismo 
tornou-se o estilo dominante do romance até à atualidade (Real, 2012).

Alguns autores do estilo modernista ainda participaram desta nova 
conceção realista como, por exemplo, Carlos de Oliveira, Fernando Namora 
(1919-1989) e Vergílio Ferreira (1916-1996). Poderíamos ainda considerar 
alguns escritores pós-modernistas como contemporâneos, como José Sara-
mago (1922-2010), Agustina Bessa-Luís (1922-), António Lobo Antunes 
(1942-) ou Mário de Carvalho (1944-). Importa ainda referir os nomes de 
Mário Cláudio (1941-), Lídia Jorge (1946-), João de Melo (1949-), Hélia 
Correia (1949-) e Nuno Judice (1949-).
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E. PERÍODO CONTEMPORÂNEO

Os últimos anos foram um palco de transformação do romance português, 
tanto a nível das temáticas como em aspetos de estilo, estrutura e do léxico. 
Assim como o próprio cidadão português, o romance tornou-se cosmopolita, 
urbano e global, centrando-se em esferas exteriores à realidade nacional (Real, 
2012). Em síntese, a nova narrativa retrata um Portugal europeu, com tendên-
cias sociais e psicológicas semelhantes ao resto do mundo. As personagens 
caracterizam o cidadão confuso, socialmente inativo, indiferente e oportunista, 
evidenciando a perda de valores e da ideologia “portuguesista” (Real, 2012).

A nova geração de romancistas promoveram uma literatura de múltiplos 
estilos e temas narrativos. Cada escritor desenvolveu uma linguagem própria 
e autoral, não sendo possível definir uma unidade estética nem uma narrativa 
universal (Real, 2012). Alguns dos autores que se inserem neste novo contexto 
do romance português são Rui Zink (1961-), Inês Pedrosa (1962-), Francisco 
José Viegas (1962-), Gonçalo M. Tavares (1970-), Valter hugo-mãe (1971-), 
Afonso Cruz (1971-), José Luís Peixoto (1974-), Patrícia Portela (1974-) e João 
Tordo (1975-).
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METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO

CAPÍTULO III

Para integrar a coleção consideramos uma lista de obras e autores 
desde 1834 até 2013, segundo as referências encontradas sobre literatura 
portuguesa. A tabela dos anexos finais A representa a lista de obras e auto-
res considerados. As obras destacadas nesta lista foram as mais pondera-
das para a coleção, entendemos, porém, que qualquer uma delas poderia 
representar o conceito deste projeto. O planeamento editorial e gráfico 
de cada uma das cinco obras corresponde a um período literário, existin-
do condições para paginar e editar novas publicações que se poderiam 
acrescentar à coleção. 

Os romances selecionados responderam a um conjunto de requisitos 
para ilustrar a coleção, expressos na seguinte hierarquia: 

1. O movimento em que estão inseridas (uma por movimento); 
2. O autor e a importância da sua obra de ficção literária;
3. O número de páginas (que se pretendiam diferentes de obra para 

obra, a fim de se formar uma coleção que se adapte a qualquer livro 
de ficção português, independentemente do número de páginas)7;

4. A distância temporal entre cada obra (procurando-se espaços de 
tempo aproximados a um intervalo de 30 a 50 anos);

5. A disponibilidade do seu texto em formato digital editável.

3.1  SELEÇÃO DE OBRAS

ESTUDO DAS EDIÇÕES PUBLICADAS DE 1866 A 2014

7. O número de páginas está 
apresentado em intervalos 
baseados na informação 
disponível na plataforma 
online da livraria Wook 
(www.wook.pt).

Os autores e as obras selecionados como casos de estudo foram:
1. Camilo Castelo Branco: A queda dum anjo, 1ª edição 1866 (romantismo)
2. Eça de Queirós: A Ilustre Casa de Ramires, 1ª edição 1900 (realismo)
3. Raúl Brandão: O Pobre de Pedir, 1ª edição 1931 (modernismo)
4. Agustina Bessa-Luís: Os Meninos de Ouro, 1ª edição 1983 (pós-modernismo)
5. João Tordo: O Bom Inverno, 1ª edição 2010 (contemporaneidade)
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8. cf. figura 3

Com o intuito de perceber a evolução gráfica dos livros publicados 
em Portugal, fizemos um levantamento das edições publicadas das cinco 
obras selecionadas. Definimos um mapa das edições existentes nas bi-
bliotecas de Portugal e desconsideramos reedições e reimpressões iguais 
a edições anteriores, tendo sido totalizadas 73 obras disponíveis para 
consulta nas seguintes: Biblioteca Pública Municipal do Porto, Biblio-
teca Municipal Almeida Garrett, Biblioteca da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 
Biblioteca Nacional Portuguesa e Biblioteca João Paulo ii da Universi-
dade Católica de Lisboa. A tabela dos anexo finais B demonstra o total 
de edições observadas no estudo. Procedemos ao levantamento das ca-
racterísticas destes livros sobre capa, lombada, contracapa, abas e cinta; 
guardas; folhas de rosto e frontispício; ficha técnica; índice; prefácio e in-
trodução; posfácio e conclusão; sinopse da obra; biografia do autor; colofão;
fólio; cabeçalhos; rodapés; formato; grelha, margens e layout; tipografia 
do corpo de texto; títulos, subtítulos e entradas de capítulo; ilustração 
e ornamentação8.

Esta lista de obras foi dividida em cinco períodos que correspondem 
a cada um dos movimentos literários. Assim, as três edições de 1866 a 1889 
correspondem ao romantismo; as sete de 1890 a 1919 ao realismo; as nove 
de 1920 a 1964 ao modernismo; as trinta e uma de 1965 a 1999 representam 
o pós-modernismo e as vinte e três edições de 2000 a 2014 a época con-
temporânea. O infográfico da figura 4 (pp. 44-45) demonstra a cronologia 
destas obras e as editoras envolvidas no estudo.

3.2  OBSERVAÇÃO E RECOLHA DE DADOS
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FIGURA 3

Guião de observação e análise 
das edições envolvidas no estudo. 

Exemplo: A Queda dum Anjo, 
Camilo Castelo Branco, 1ª ed., 
Livraria Campos Júnior, 1866. 
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FIGURA 4   INFOGRAFIA

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO LIVREIRA 

E DAS EDIÇÕES DOS CASOS DE ESTUDO

O gráfico representa a linha cronológica de 

edições produzidas num período de 148 anos 

em Portugal. Foram desconsideradas reedições 

e reimpressões idênticas a edições anteriores, 

tendo sido contabilizadas um total de 73 edições.

Das edições estudadas, o romance A Queda dum Anjo teve mais 
edições ao longo dos anos, também levando uma vantagem 
de 34 anos até à publicação da primeira edição do segundo 
romance com mais edições no estudo, A Ilustre Casa de Ramires. 
Perante o estudo destes dois casos é possível ter uma visão 
geral sobre a evolução da produção livreira no século xx.

As editoras mais recorrentes são a Parceria António Maria 
Pereira e a Porto Editora. A primeira publicou grande parte das 
edições de Camilo Castelo Brnaco desde o início do século xx 
até aos finais dos anos setenta; por sua vez a Porto Editora tem 
a sua primeira edição do estudo no ano de 1982, tendo editado 
várias das obras envolvidas no estudo. Deve-se ainda considerar 
a Livraria Chardron e a Livraria Lello, que se contabilizadas 
em conjunto apresentam um total de onze edições: uma de 
A Queda dum Anjo e as outras do romance de Eça de Queirós.

Evidenciam-se dois picos na produção de livros de ficção 
em Portugal: um nos anos oitenta, com editoras como 
a Círculo de Leitores ou a Livros do Brasil a editar e 
reeditar as suas obras; outra na viragem do século xxi, 
com edições mais preocupadas editorial e graficamente.

5º
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3.3.1   ASPETO EXTERIOR

O aspeto exterior dos livros consultados remeteu para o papel, história e 
evolução da capa do livro. As edições dos primeiros períodos eram principal-
mente de capa dura, a maioria forrada a couro e lisas. A partir dos anos 1920 
apareceram os livros de capa mole e de encadernação térmica, tornando o seu 
aspeto mais colorido, ilustrado e com cada vez mais informações sobre o con-
teúdo. Na segunda metade do século xx registaram-se ainda algumas edições 
luxuosas em capa dura, contudo os livros de capa mole acabariam por ser os 
mais produzidos até à atualidade.11 

As cintas (ou sobrecapas) surgiram nos casos de estudo apenas a partir 
da segunda metade do século xx, ocorrendo em poucas edições. O mesmo 
acontece com a utilização de abas, lisas ou com informações como a sinopse 
da obra, a biografia do autor ou a lista de obras da coleção.12

A análise dos casos de estudo foi construída a partir dos guiões preen-
chidos durante a observação das edições e do registo digital9 das suas 
secções editoriais. Para ajudar a compreender os resultados, foram cons-
truídos 45 gráficos10 que ilustram as características mais comuns dos livros 
segundo cada um dos períodos assinalados.

3.3  ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS

9.   cf. anexos finais C a J 
(galeria de imagens).

10. cf. anexos finais L a O 

(gráficos).

11. cf. gráfico 1 
(anexos finais L).

Este estudo foi dividido em quatro etapas, segundo as quais todo o projeto 
foi planeado e registado:

1- Aspeto exterior do objeto: capa, lombada, contracapa, 
cinta (ou sobrecapa) e badanas (ou dobras).

2- Características do layout das edições: margens, bloco de texto, 
entradas de capítulo, cabeçalhos, rodapés e posição do fólio.

3- Estrutura editorial dos livros: secções mais comuns e a sua organização.
4- Tipografia: classes tipográficas mais recorrentes e famílias mais comuns.
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A composição das capas variou tanto na sua forma e material, como 
nos conteúdos que apresentou ao longo dos períodos. Por esta razão, este 
foi um dos focos principais do estudo, apresentando-se uma análise destas 
características dos livros por período de investigação.13

As edições do período romântico não apresentaram qualquer elemen-
to na capa e na contracapa, surgindo apenas num caso o nome do autor 
e o título da obra na lombada14. Algumas destas capas não são, certamente, 
as originais, sendo ainda habitual neste período português as capas servi-
ram apenas a sua função basilar: proteger o miolo do livro. Neste período 
era comum as capas serem removidas quando os livros eram vendidos, 
substituídas por outras encomendadas ao gosto do dono do livro. Muitas 
das informações que posteriormente se tornaram regulares nas capas, lom-
badas e contracapas eram apresentadas logo na primeira página (folha de 
rosto/frontispício/portada), que servia, no fundo, de capa do livro.

A fase realista foi entendida como um período de transição do livro 
para o seu aspeto moderno, surgindo pontualmente o título ou o autor na 
capa, por vezes um subtítulo e a indicação da editora. O título e o autor 
tornaram-se recorrentes na lombada e por vezes acompanhados pelo vo-
lume da coleção. As contracapas destes livros mantiveram-se lisas, como 
no período anterior, ou com a indicação da editora e/ou do local de pu-
blicação; por vezes com um ornamento ou o retrato do autor estampado 
ou em gravura a acompanhar estes primeiros elementos da contracapa.15 

A partir do modernismo, o título, o autor e a editora tornaram-se 
recorrentes nas capas da maioria das edições, pontualmente acompanhados 
por um ou dois elementos entre a edição, uma indicação sobre a coleção, 
a data e o local de publicação. Também foi comum nestas obras encontrar-
mos uma ilustração, um retrato do autor ou um elemento ornamental na 
capa. Na lombada, o nome ou logótipo da editora juntaram-se ao título, 
autor ou volume da coleção. Na contracapa surgiram por vezes citações 
de outros autores ou da crítica literária e publicidade a patrocinadores ou 
às edições da editora/livraria.16

Durante a segunda metade do século xx, foi regular compor-se a capa 
com as informações da edição e do nome/logótipo da coleção. Também 
registamos alguns subtítulos, e em casos únicos indicou-se a edição, o vo-
lume da coleção ou o local de publicação da obra. O recurso à ornamen-
tação cresceu. Apontaram-se ilustrações e o uso das primeiras fotografias 

13. cf. gráficos 4 a 9
(anexos finais L).

14. cf. figuras 5 e 6.

15. cf. figuras 7 a 9.

16. cf. figuras 10 a 12.
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FIGURAS 5 e 6 

Exemplo de capas
de edições românticas:

A Queda dum Anjo, 1ª ed., Livraria 
Campos Júnior, 1866;

A Queda dum Anjo, 3ª ed., Campos 
Editores, 1887.

FIGURAS 7, 8 e 9 

Exemplo de capas 
de edições realistas:

A Ilustre Casa de Ramires, 2ª ed., 
Livraria Chardron, 1904;

A Ilustre Casa de Ramires, 5ª ed., 
Livraria Chardron, 1920;

A Queda dum Anjo, 7ª ed., 
Campos Editores, 1925.

FIGURAS 10, 11 e 12 

Exemplo de capas de 
edições modernistas:

O Pobre de Pedir, 1ª ed., 
Seara Nova, 1931;

A Ilustre Casa de Ramires, 
9ª ed., Livraria Lello, 1933;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Lello & Irmão, 1951.
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na capa, e em dois casos pontuais as iniciais do nome do autor ou a sua 
assinatura. As lombadas surgiram com os elementos anteriores: em todas 
as edições confirmou-se o título da obra; em mais de 90% o nome do autor; 
ocasionalmente a editora e uma indicação sobre a coleção ou o volume do 
livro. Na contracapa, informações sobre a coleção literária e as obras que 
a constituem foram mais comuns, acompanhadas pela editora, citações ou 
excertos da obra.17

Nas capas das edições contemporâneas, a ornamentação quase desapa-
receu e os subtítulos aumentaram, predominando, como no século passado, 
o título, autor e editora. As capas foram compostas com ilustrações sobre 
a obra, fotografias ou outras imagens de fundo. As lombadas mantive-
ram-se como nos períodos modernista e pós-modernista, no entanto sem 
ornamentação. As contracapas apresentaram mais informações sobre a 
obra, apontando-se frequentemente uma sinopse, um excerto, a biografia 
do autor ou a lista de volumes da coleção. Também novos elementos como 
um código de barras, o isbn ou uma lista das marcas patrocinadoras foram 
pontualmente encontrados.18

No contexto da coleção literária, decidimos que o design das capas não 
iria responder aos resultados da análise de dados: nuns casos haveria capas 
lisa; noutros não seria possível definir uma tendência mais recorrente por 
período, e, por fim, criar capas tão distintas poderia colocar em causa 
a coerência gráfica e o entendimento dos livros como um conjunto. 
A partir da análise de dados definimos os conteúdos mais recorrentes 
das capas de todas as edições observadas. Atribuímos, também, símbolos 
ornamentais a cada publicação que identificam cada um dos movimentos 
literários. Estes elementos reaparecem no interior de algumas publicações 
(como nas guardas, folhas de rosto, frontispício e saídas de capítulo), 
sendo que vão diminuindo conforme as publicações aproximam-se do 
período contemporâneo. Foi também atribuída uma cor a cada um dos 
movimentos (cinza, vermelho, roxo, dourado e azul, respetivamente). 
A tabela 1 (p. 51) resume o planeamento da estrutura das capas, 
lombadas e contracapas.

18. cf. figuras 18 a 21.
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FIGURAS 13, 14, 
15, 16, 17 e 18

Exemplo de capas de 
edições pós-modernistas:

A Ilustre Casa de Ramires, 
Lello & Irmão, 1980.

Os Meninos de Ouro, 1ª ed., 
Guimarães Editores, 1983; 

A Ilustre Casa de Ramires, 
Verbo, 1983;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Amigos do Livro, 1984;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Europa América, 1985;

A Ilustre Casa de Ramires, 
3ª ed., Ulisseia, 1995.

FIGURAS 19, 20, 21 e 22

Exemplo de capas de 
edições contemporâneas:

A Ilustre Casa de Ramires,
Porto Editora, 2008.

O Bom Inverno, 1ª ed., BIS, 2012;

A Queda dum Anjo, 
Civilização Editores, 2012;

A Ilustre Casa de Ramires, Imprensa 
Nacional Casa da Moeda, 2014.
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A Queda

 dum Anjo

A Ilustre Casa 

de Ramires
O Pobre de Pedir

Os Meninos 

de Ouro
O Bom Inverno

Capa

autor
título da obra
edição/editora

caixa ornamental
cor cinza/prata

ornamento clássico
(traços finos 
e sinuosos)

autor
título da obra
edição/editora

caixa ornamental
cor vermelha

ornamento floral
(traços médios 

e sinuosos)

autor
título da obra
edição/editora

caixa ornamental
cor roxa

ornamento 
geomérico 

(traços retos)

autor
título da obra
edição/editora

caixa ornamental 
cor ocre/dourado

ornamento clássico
(traços variados)

autor
título da obra
edição/editora

caixa ornamental
cor azul

ornamento 
padronizado 
(tipo azulejo)

Lombada

nome da coleção
autor

título da obra
volume da coleção

ornamento clássico
(traços finos 
e sinuosos)

nome da coleção
autor

título da obra
volume da coleção

ornamento floral
(traços médios 

e sinuosos)

nome da coleção
autor

título da obra
volume da coleção

ornamento 
geomérico 

(traços retos)

nome da coleção
autor

título da obra
volume da coleção

ornamento clássico
(traços variados)

nome da coleção
autor

título da obra
volume da coleção

ornamento 
padronizado 
(tipo azulejo)

Contracapa

autor
título da obra

sinopse da obra

caixa ornamental
cor cinza/prata

ornamento clássico
(traços finos 
e sinuosos)

autor
título da obra

sinopse da obra

caixa ornamental
cor vermelha

ornamento floral
(traços médios 

e sinuosos)

autor
título da obra

sinopse da obra

caixa ornamental
cor roxa

ornamento 
geomérico 

(traços retos)

autor
título da obra

sinopse da obra

caixa ornamental 
cor ocre/dourado

ornamento clássico
(traços variados)

autor
título da obra

sinopse da obra

caixa ornamental
cor azul

ornamento 
padronizado 
(tipo azulejo)
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3.3.2  LAYOUT

Alguns aspetos do layout dos livros analisados corresponderam à tradi-
ção da produção livreira sendo recorrentes em todos os períodos da inves-
tigação17. A maioria dos livros foram de dimensões inferiores ao formato 
A5, mais pequenos e fáceis de manusear. Das obras estudas, 72 apresen-
taram um formato vertical, o mais adequado para leitura extensiva, tendo 
ocorrido apenas 1 formato quadrangular. As proporções da página, apesar 
de inconstantes, coincidiram maioritariamente no intervalo de 1 : 1,5 a 
1 : 1,54. Quanto às proporções do bloco de texto, na maioria das edições 
foram independentes das da página. Foram escassos os casos próximos 
da secção dourada quer no formato da página, quer no do bloco de texto. 
Também foi perseverante o alinhamento simétrico das páginas e os títulos 
e subtítulos ao centro do bloco.

De forma geral, o layout da dupla página do livro18 foi composto e 
organizado segundo os mesmos elementos: o bloco de texto e o fólio foram 
constantes; em praticamente todas as edições existiu pelo menos o cabeçalho 
ou o rodapé, em alguns casos os dois. Estes elementos e a sua informação 
foram variando ao longo dos períodos estabelecidos. A entrada de capítulos 
variou ocasionalmente.

No romantismo, e em concordância com as dimensões mais reduzidas 
de todos os objetos analisados, o bloco de texto teve uma profundidade 
pequena, cingido entre as 25 e as 29 linhas. As três edições tinham apenas 
cabeçalho, duas delas somente com o número da página ao centro e outra 
com o fólio alinhado na margem externa da página e com a indicação 
do título da obra ou do capítulo ao centro. Respetivamente à entrada de 
capítulos, foi recorrente aparecerem na página direita do spread, fixando o 
início do texto entre o meio e dois terços do bloco. Nestas páginas também 
foi habitual omitirem-se os cabeçalhos.19

O layout dos livros do período realista apresentou algumas caracte-
rísticas em comum com o anterior. O bloco de texto manteve a mesma 
profundidade e os cabeçalhos ultrapassaram a utilização dos rodapés. 
Por sua vez, todas as edições passaram a ter o fólio no cabeçalho alinhado 
na margem externa, seguidos do título da obra ao centro nas duas pá-
ginas e uma linha a separar o cabeçalho do bloco de texto. Os capítulos 

17. cf. gráficos 10 a 12 e 23 
(anexos finais M).

18. cf. gráficos 13 a 22
(anexos finais M).

19. cf. figuras 22 e 23.
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iniciaram-se em mais de metade das edições na página seguinte ao último 
parágrafo, quer à esquerda, quer à direita do spread; em dois casos apenas 
na página direita e noutro os capítulos surgiram corridos no bloco de texto, 
com duas ou três linhas de intervalo entre o último parágrafo e o título 
do capítulo. O texto procedido do título do novo capítulo apontou-se 
sensivelmente a meio do bloco de texto em todos os casos.20

A partir do modernismo, a profundidade do bloco de texto aumentou, 
registando-se mais variedade de linhas comummente entre as 30 e as 40 
— concordando com a produção de livros de dimensões maiores ou com 
a redução das margens. O fólio manteve-se sobretudo no cabeçalho como 
na fase realista, ocorrendo no entanto as primeiras edições com rodapé 
(onde se indicou exclusivamente o fólio, alinhado ao centro ou na margem 
externa). Também se registou neste grupo a primeira edição apenas com 
rodapé. Os cabeçalhos mantiveram-se semelhantes aos do período anterior, 
apresentando regularmente o título do romance e perdendo a linha que 
os separava do bloco de texto. A entrada de capítulos foi mais regular na 
página seguinte ao último parágrafo, subindo a altura do bloco entre um 

20. cf. figuras 24 e 25.

FIGURAS 23 e 24

Exemplo da entrada de 
capítulo e da página de texto 
do período romântico: 

A Queda dum Anjo, 1ª ed., 
Livraria Campos Júnior, 1866.

FIGURAS 25 e 26

Exemplo da entrada de 
capítulo e da página de 
texto do período realista: 

A Ilustre Casa de Ramires, 2ª ed., 
Livraria Chardron, 1904.
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quarto e o meio do bloco. Os cabeçalhos nestas páginas foram omitidos, 
porém as edições com rodapé mantiveram-no — e esta tendência perma-
neceu desde então até ao período contemporâneo.21 

O número de linhas do bloco de texto por página aumentou no pe-
ríodo pós-modernista. O fólio foi mais utilizado no rodapé do que nas 
edições anteriores, contudo manteve-se estatisticamente mais presente no 
cabeçalho. Registou-se uma edição com o fólio posicionado na margem 
externa. As edições optaram por utilizar apenas o cabeçalho (que, além 
do número de página, indicava o título e o autor da obra) ou o rodapé 
(apenas com o fólio alinhado ao centro ou à margem exterior). A entrada 
de capítulos continuou a registar-se maioritariamente na página seguinte 
ao último parágrafo, surgindo em alguns casos apenas na página direita 
e raramente corrido no bloco de texto. Por sua vez, a altura do texto foi 
mais variada, conservando-se entre o topo da grelha e o meio do bloco. 22

Na época contemporânea a profundidade do texto na página con-
servou-se entre as 30 e as 40 linhas, compreendendo a tendência que foi 
crescendo desde o período moderno e que se estabilizou hoje. O fólio 
passou a ser mais recorrente nos rodapés, alinhados sobretudo na margem 
externa. Esta tendência correspondeu à redução de edições com cabeça-
lhos, tendo-se regularizado layouts compostos apenas pelo bloco de texto 
e fólio posicionado no rodapé. A entrada de capítulos continuou a ser 
mais habitual na página esquerda ou direita seguinte ao último parágrafo, 
contudo registaram-se mais edições com o início dos capítulos apenas na 
página direita do spread ou corridos no bloco. O início do texto apresen-
tou-se mais alto que no período anterior, sem no entanto atingir o topo 
do grelha, registando variações entre um terço e um quarto da altura do 
bloco de texto.23

O layout projetado para as obras desenvolveu-se segundo as características 
mais recorrentes de todos os livros em geral ou em cada período. 
Por um lado, estabilizamos as dimensões dos livros, as dimensões do bloco 
de texto, as margens e a profundidade do bloco de texto. A entrada de 
capítulos foi apontada para a página direita do spread, considerando as 
potenciais páginas em branco como um descanso para o leitor, necessário 
em casos de capítulos muito extensos como acontece com os textos 

21. cf. figuras 26 e 27.

22. cf. figuras 28 e 29.

23. cf. figuras 30 e 31.
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FIGURAS 27 e 28

Exemplo da entrada de 
capítulo e da página de texto 
do período modernista: 

A Queda dum Anjo, 8ª ed., 
Parceria António Maria 
Pereira, 1948.

FIGURAS 29 e 30

Exemplo da entrada de 
capítulo e da página de texto 
do período pós-modernista: 

A Ilustre Casa de Ramires, 
Verbo, 1983.

FIGURAS 31 e 32

Exemplo da Entrada de 
capítulo e da Página de texto 
do período contemporâneo: 

A Ilustre Casa de Ramires, 
1ª ed., Porto Editora, 2008.

de Eça de Queirós e Agustina Bessa-Luís. Por sua vez, a altura 
do título e do início de texto variou conforme os resultados obtidos 
em cadaperíodo. Também a partir dos resultados atribuímos os 
elementos dos cabeçalhos ou rodapés e o posicionamento do fólio 
na página. A tabela 2 (p. 56) enumera as características do layout 
de cada um dos livros da coleção.
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A Queda

 dum Anjo

A Ilustre Casa 

de Ramires
O Pobre de Pedir

Os Meninos 

de Ouro
O Bom Inverno

Dimensões

do livro
13 x 20 cm

Margem

superior
2,3 cm

Margem 

inferior
2,3 cm

Margem 

interior
1,5 cm

Margem 

exterior
2 cm

Bloco de 

texto
9,5 x 15,5 cm

Profundidade 

do bloco
30 linhas

Entrelinha 14,5 pt

Entrada de 

capítulos
Página direita do spread

Linha de 

cintura

aproximadamente 
a 2/3 do bloco 

de texto

aproximadamente 
a 1/2 do bloco 

de texto

aproximadamente 
a 1/3 do bloco 

de texto

aproximadamente 
a 1/2 do bloco 

de texto

aproximadamente 
a 1/3 do bloco 

de texto

Cabeçalhos
fólio (ao centro);
linha/separador

título da obra 
(ao centro);

fólio (na margem 
exterior);

linha/separador

título da obra 
(ao centro);

fólio (na margem 
exterior)

título da obra ou 
autor (ao centro)

não tem

Rodapés não tem não tem não tem fólio (ao centro)
fólio (na margem 

exterior)
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No contexto da coleção, entendemos as guardas como um elemento 
que deve assinalar graficamente o movimento literário da obra, recorrendo 
a um padrão ornamental de fundo para marcar as diferenças gráficas 
associadas ao movimento e para unificar as obras enquanto coleção.

24. cf. gráfico 24
(anexos finais - N).

3.3.3  ESTRUTURA EDITORIAL

As edições examinadas apresentaram uma estrutura editorial variada, 
omitindo alguns elementos nuns casos e noutros sendo corrente a presença 
de determinadas secções. Através desta análise identificamos as secções 
mais recorrentes e os seus conteúdos. A análise da estrutura dos livros 
dividiu-se em guardas, folhas de rosto, frontispício, ficha técnica e colo-
fão, índice, lista de obras da coleção ou livraria, introdução ou prefácio, 
conclusão ou posfácio, biografia do autor e sinopse da obra.

As guardas24 e as folhas de rosto desempenharam a mesma função em 
alguns casos de capa dura, sobretudo no período realista, que continham 
informações sobre as obras da coleção, da livraria e anúncios publicitários. 
A partir do modernismo as guardas foram omitidas nos casos de capa mole. 
Nos casos de capa dura do romantismo e do modernismo em diante, as guar-
das apresentaram-se maioritariamente lisas ou com padrão de fundo.25 25. cf. figuras 32 a 35.

FIGURAS 33, 34 e 35

Exemplos de guardas 
das edições analisadas:

A Queda dum Anjo, 1ª ed., 
Livraria Campos Júnior, 1866;

A Ilustre Casa de Ramires, 
5ª ed., Livraria Chardron, 1920;

Os Meninos de Ouro, 
edição Opera Omnia,
Guimarães Editores, 2010.
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Entendemos uma evolução no aspeto das páginas iniciais dos livros, 
que passaram de muita informação para a exclusivamente necessária para 
a introduzir a publicação. As folhas de rosto26 foram perdendo a quanti-
dade de conteúdos ao longo dos anos. Estas informações encontraram um 
novo lugar na capa ou contracapa, no frontispício ou em novas secções. 
Nas edições do romantismo, as folhas de rosto apresentaram uma grande 
diversidade de informação, como o autor, título, subtítulos, editora, local 
de publicação e a lista de obras da autoria do autor ou à venda na livraria. 
No realismo, os elementos das folhas de rosto diminuíram, ocorrendo 
maioritariamente o título da obra ou a lista de obras da coleção da editora. 
No modernismo, estas páginas introdutórias incluíram o título da obra, 
o nome ou logótipo da coleção e, uma vez mais, a lista de obras da cole-
ção. Na segunda metade do século xx foram mais recorrentes o título da 
obra e o nome da coleção nas folhas de rosto e, em alguns casos, o autor, 
reduzindo a lista de obras da coleção que passou para uma secção própria 
depois do frontispício, no fim do livro ou na contracapa. Atualmente, 
o título do livro continua a ser o elemento mais regular nas folhas de rosto, 
prevalecendo às restantes informações.27

FIGURAS 36, 37, 38 e 39

Exemplos de folhas de rosto 
das edições analisadas:

A Ilustre Casa de Ramires, 2ª ed., 
Livraria Chardron, 1904;

A Queda dum Anjo, 10ª ed., Parceria 
António Maria Pereira, 1966;

A Queda dum Anjo,  
Porto Editora, 1997;

A Queda dum Anjo, 
Planeta d'Agostini, 2005.

27. cf. figuras 36 a 39.

26. cf. gráfico 25
(anexos finais N).
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No caso das folhas de rosto, seguimos a tendência do período contemporâneo, 
fazendo prevalecer o espaço branco da página e apresentando apenas 
informações sobre a publicação que não constam no frontispício – neste caso, 
o nome da coleção e a indicação do movimento literário no qual se insere 
a obra. Também se considerou uma segunda folha de rosto (página de título) 
que indica o autor e o título do livro, que separa as secções introdutórias 
do texto da obra.

29. cf. figuras 40 a 45.

O frontispício28 das edições estudadas foi a secção onde se indicou 
mais informações sobre o livro em todos os períodos, tendo o título da 
obra, o nome do autor e uma indicação sobre a editora sido constantes. 
No século xix e na primeira metade do século xx, além destes, ocorreram 
um subtítulo, o local e data de publicação ou a edição, verificando pon-
tualmente o retrato do autor em gravura na página esquerda do spread do 
frontispício. No pós-modernismo, além dos predominantes título, autor e 
editora, os subtítulos foram um elemento mais regular, surgindo em poucos 
casos a edição, o nome e volume da coleção, o local e data de publicação 
e, numa única ocorrência, apresentou-se a ficha técnica no frontispício. 
Nos livros que abarcam os períodos do século xx encontramos alguma orna-
mentação no frontispício (como caixas, glifos ou linhas), ocorrências que não 
se verificaram no romantismo nem na época contemporânea. Nas edições 
mais recentes, totalizaram-se os elementos autor e título da obra, reduzindo 
a percentagem de frontispícios com a indicação da editora que se aproxi-
mou do número de edições com subtítulos. Além destes, apenas a edição, 
o nome da coleção e o local de publicação foram pontualmente registados.29

Os frontispícios foram inconstantes ao longo dos períodos. 
Os conteúdos que o compõem responderam aos resultados obtidos 
no estudo. Existem informações que são majoritários em todas as edições, 
como o título da obra, nome do autor ou editora; noutros períodos 
literários um subtítulo, o local e a data de publicação também foram 
recorrentes. Optamos em alguns casos utilizar um símbolo ornamental. 
No contexto do projeto de investigação, associamos o conceito de editora 
ao de edição, denominando-se “edição singular Livros Artesanais”.

28. cf. gráficos 26 e 27
(anexos finais N).
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Apesar de não terem sido elementos regulares, a ficha técnica e o colofão 
foram duas secções consideradas para a linha editorial da coleção. Definimos 
uma lista de créditos a atribuir na ficha técnica, direcionando as informações 
sobre os tipos utilizados, a impressão e o papel dos livros para o colofão.

30. cf. gráficos 28 e 29
(anexos finais N).

FIGURAS 40, 41, 42, 43, 44 e 45

Exemplos de frontispícios 
das edições analisadas:

A Queda dum Anjo, 3ª ed.,
Campos Editora, 1887.

A Ilustre Casa de Ramires, 2ª ed., 
Livraria Chardron, 1904;

A Ilustre Casa de Ramires, 
9ª ed., Livraria Lello, 1933:

A Queda dum Anjo, 
Porto Editora, 1986;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Círculo de Leitores, 1993;

A Queda dum Anjo, 

A ficha técnica e o colofão30 foram dois elementos pouco presentes 
nas edições levantadas. A ficha técnica apareceu com menos regularidade 
nos romances do romantismo, realismo e modernismo. Só a partir da se-
gunda metade do século xx se tornou habitual apresentar esta informação, 
comummente depois do frontispício. O colofão, por sua vez, foi omitido 
em todas as edições do primeiro período, mantendo esta tendência ao 
longo dos anos e surgindo em casos pontuais no fim do livro ou inserido 
na ficha técnica dos restantes períodos.31 31. cf. figuras 46 a 54.
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FIGURAS 46, 47, 48 e 49 

Exemplos de fichas técnicas 
das edições analisadas:

A Queda dum Anjo, 5ª ed., Parceria 
António Maria Pereira, 1907;

A Queda dum Anjo, 
Editores Associados, 1960;

A Queda dum Anjo,
Porto Editora, 1997;

A Queda dum Anjo, 
Bertrand, 2011.

FIGURAS 50, 51, 52, 53 e 54

Exemplos de colofãos 
das edições analisadas:

A Queda dum Anjo, 7ª ed., Parceria 
António Maria Pereira, 1925;

O Pobre de Pedir, 1ª ed., 
Seara Nova, 1931;

A Queda dum Anjo, 
Editores Associados, 1960;

Os Meninos de Ouro, 9ª ed., 
Guimarães Editores, 2005;

A Queda dum Anjo, 
K4, 2010 (formato 1 : 1 ).
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FIGURAS 55 e 56

Exemplos de índices 
das edições analisadas:

A Queda dum Anjo, 2ª ed.,
Typographia Lisbonense, 1873;

A Queda dum Anjo, 
Oficina do Livro, 2008.

FIGURAS 57, 58 e 59

Exemplos de listas das obras da 
coleção das edições analisadas:

A Queda dum Anjo, 1ª ed.,
Livraria Campos Júnior, 1866;

A Ilustre Casa de Ramires,
Resomnia Editores, 1988;

A Ilustre Casa de Ramires, 1ª ed.,
Porto Editora, 2010.

FIGURAS 60, 61 e 62

Exemplos de introduções ou 
prólogos das edições estudadas:

A Queda dum Anjo, 
Civilização Editora, 1983;

A Queda dum Anjo, 
Promoway, 2004;

A Ilustre Casa de Ramires; 
Imprensa Nacional Casa 
da Moeda, 2014.
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34. cf. gráfico 31
(anexos finais N).

No contexto deste projeto compreendemos necessário disponibilizar 
a informação sobre as obras que incluem a coleção literária. Esta secção 
foi considerada para a contracapa, contudo entendemos mais importante 
reservar este espaço para a sinopse da história. Assim, incluímos a lista 
de livros da coleção “Romancistas Portugueses” no interior do objeto, 
depois do frontispício e da ficha técnica.

36. cf. gráficos 32 e 33
(anexos finais N).

O índice32 foi outro elemento editorial regularmente omitido nos 
casos de estudo. Só no primeiro período existiram mais edições com índice 
do que sem; nos restantes quatro mais de 50% das edições não têm o su-
mário de capítulos e conteúdos. Quando existiu, o índice foi geralmente 
apresentado no fim do livro.33

A lista de obras da coleção34 foi uma das secções editoriais que mais 
variou no estudo. As edições românticas optaram por omitir esta informa-
ção, variável que voltou a acontecer na contemporaneidade. As restantes 
edições introduziram esta informação nas guardas ou folhas de rosto, 
no fim do livro e, a partir do pós-modernismo, apenas na contracapa.35

Também o recurso a uma introdução ou prefácio e a uma conclusão 
ou posfácio da autoria de outros autores ou do editor36 foram usualmen-
te omitidos. Quando estes elementos editoriais surgiram, introduziam 
o escritor e a história.37 

No caso desta coleção literária, moldada a partir de um conceito e de uma 
investigação, entendemos importante existir uma introdução editorial que 
contextualizasse a coleção, o autor e a obra. Estas informações projetaram-se 
para a página seguinte à lista de obras da coleção.

32. cf. gráfico 30
(anexos finais N).

O índice é um dos elementos editoriais que permite o leitor mapear 
a obra. Por esta razão, incluímos esta secção na coleção, contradizendo 
os resultados que indicam que o sumário de conteúdos foi habitualmente 
omitido nas edições observadas. No caso deste projeto, apresentamos 
esta secção no final do livro, antes do colofão.

33. cf. figuras 55 e 56.

35. cf. figuras 57 a 59.

37. cf. figuras 60 a 62.
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Por fim, a apresentação de uma sinopse ou de uma biografia do autor38 
foi uma prática que teve início a partir da segunda metade do século xx. 
Só no período contemporâneo se tornou mais comum apresentar estas 
informações. Nestas edições, estes conteúdos surgiram no exterior do livro 
(na contracapa, cinta ou abas), numa introdução sobre a obra e no prefácio 
ou posfácio.39 

No contexto do projeto de investigação, a organização editorial foi planeada 
assegurando uma estrutura semelhante entre as obras. A tabela 3 (pp. 65-66) 
esquematiza a organização e os conteúdos selecionados para cada secção 
editorial dos livros, segundo os resultados obtidos na análise de dados. 
Esta estrutura comum varia graficamente, aproximando através da imagem 
cada livro às tendências dos movimentos.

38. cf. gráficos 34 e 35
(anexos finais N).

FIGURAS 63, 64, 65 e 66 

Exemplos de sinopses 
das obras analisadas:

A Queda dum Anjo, 
Editores Associados, 1973;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Círculo de Leitores, 1993;

Os Meninos de Ouro, 9ª ed.,
Guimarães Editores, 2005.

A Ilustre Casa de Ramires, 
Bertrand, 2010.

Quando o leitor escolhe um livro, em primeiro lugar estuda o seu exterior. 
Foi recorrente nos resultados apresentar uma sinopse da história na contracapa, 
permitindo ao potencial leitor conhecer a narrativa que o livro trata. Por estas 
razões, o espaço da contracapa foi reservado para apresentar esta informação.

39. cf. figuras 63 a 66.
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A Queda 

dum Anjo

A Ilustre Casa 

de Ramires
O Pobre de Pedir

Os Meninos 

de Ouro
O Bom Inverno

Guardas

padrão ornamental
cor cinza/prata

ornamento clássico
(traços finos 
e sinuosos)

padrão ornamental
cor cinza/prata

ornamento floral
(traços médios 

e sinuosos)

padrão ornamental
cor cinza/prata

ornamento 
geométrico 

(traços retos)

padrão ornamental
cor cinza/prata

ornamento 
clássico

(traços variados)

padrão ornamental
cor cinza/prata

ornamento 
padronizado 

(azulejo)

Folha de 

rosto

nome da coleção
movimento 

literário 
(romantismo)
ornamento

nome da coleção
movimento 

literário 
(realismo)
ornamento

nome da coleção
movimento 

literário 
(modernismo)

ornamento

nome da coleção
movimento 

literário 
(pós-modernismo)

ornamento

nome da coleção
movimento 

literário (con-
temporaneidade)

Frontispício

subtítulo
título da obra

subtítulo
autor

edição/editora
local e data
ornamento

autor
título da obra

subtítulo
edição/editora

local e data
ornamento

autor
título da obra
edição/editora

local e data

autor
título da obra

subtítulo
edição/editora

ornamento

autor
título da obra

subtítulo
edição/editora

Ficha 

técnica

título original; autor; data da primeira edição;
edição/editora; coleção; data da edição;
design e composição; revisão do texto;

capa e acabamento; encadernação;
contexto

Lista de 

obras da 

coleção

título da secção editorial; subtítulo da secção editorial; lista de obras*
* volume da coleção; movimento literário; autor; título da obra

Introdução 

editorial

título “sobre a coleção”; texto
título “sobre a obra e o autor”; texto
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Página de 

título
autor; título da obra

Prefácio
dedicatória;
advertência

não tem
nota introdutória 
de Maria Angelina

não tem citações

Entrada de 

capítulo

número de 
capítulo (romano);

título;
texto

número de 
capítulo (romano);

texto

número de 
capítulo (romano);
título (se aplicável);

texto

número secção 
(romano);

título de secção
+

citação 
introdutória;

texto;
rodapé

título de secção
+

número de 
capítulo (romano);

texto;
rodapé

Páginas 

de texto

cabeçalho;
texto;

notas de rodapé 
(se aplicável)

cabeçalho;
texto;

notas de rodapé 
(se aplicável)

cabeçalho;
texto

cabeçalho;
texto;
rodapé

texto;
notas de rodapé 

(se aplicável);
rodapé

Conclusão 

ou posfácio

título;
conclusão do 
autor (texto)

não tem não tem não tem
conclusão do 
autor (texto)

Índice

título;
sumário de 
conteúdos*

*número; título; 
pontos; página

título;
sumário de 
conteúdos*
*número; 

pontos; página

título;
sumário de 
conteúdos*

*número; título; 
pontos; página

título;
sumário de 
conteúdos*

*número; título; 
pontos; página

título;
sumário de 
conteúdos*

*página; 
secção/número

Colofão
acordo ortográfico; tipos utilizados; papeis utilizados; 

local de impressão; data de impressão.
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41. cf. gráfico 36
(anexos finais O)

FIGURAS 67 e 69

Entradas de capítulo:
A Ilustre Casa de Ramires, 
Imprensa Nacional Casa da 
Moeda, 2014.

3.3.4   TIPOGRAFIA

O estudo da tipografia nesta investigação foi desenvolvido assente em 
duas grandes premissas: identificar a classe dos tipos utilizados e os pesos 
e variações das fontes usuais em cada um dos períodos. Para classificar os 
tipos de cada edição, recorremos ao sistema vox-atypi40. Como apenas 11 
edições das 73 apresentaram no colofão, ficha técnica, ou páginas de rosto 
a informação sobre o tipo utilizado na composição da edição41, analisamos 
as formas e características das letras com a ajuda das plataformas online 
www.identifont.com e www.fonts.com, identificando as classes das fontes 
utilizadas na composição das edições observadas. A investigação foi divida 
em quatro etapas: tipos do corpo de texto; títulos e subtítulos; secções 
editoriais e exterior do livro. 

O corpo de texto42 das obras incluídas nesta investigação foi composto 
maioritariamente por um tipo, com excepção de uma edição no período 
contemporâneo que recorreu a duas fontes diferentes: uma para o corpo 
de texto geral e outra para as primeiras palavras do início de cada capítulo, 
destacadas a negrito43.

40. cf. figura 1, p. 28

43. cf. figuras 67 e 69

 Nos primeiros movimentos, registamos mais tipos didone, descen-
dência das características tipográficas dos livros produzidos no século xviii.
No Romantismo, os romances foram compostos por tipos didone e apenas 
num caso por garalde. A preferência por estes tipos manteve-se no Rea-
lismo, ocorrendo também alguns garalde ou transicionais. Os períodos do 
modernismo e do pós-modernismo representaram uma charneira para a 
época contemporânea, começando a utilizar tipos serifados clássicos em 

42. cf. gráficos 37 e 38
(anexos finais O)
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vez de modernos. Especificamente no modernismo, os tipos utilizados 
com serifas clássicas ou modernas foram mais diversificados. Os transicio-
nais foram mais abundantes no pós-modernismo, seguidos pelos garalde. 
Também foi neste período que se registaram os únicos casos de fontes sem 
serifas no texto extensivo. Apenas no período contemporâneo registamos 
mais tipos garalde - os mais indicados para leitura extensiva. 

As variações regulares e itálicas foram aplicadas em todas as edições 
estudadas, surgindo esporadicamente alguns negritos, versaletes ou uma 
capitular destacada no início do capítulo.

Nos títulos e restantes hierarquias de informação44, foi habitual com-
por tipos e pesos diferentes, resultando contraste entre os elementos da 
página e ritmo na navegação do livro. Foi recorrente utilizar o mesmo tipo 
do corpo de texto ou combiná-lo com outro. Esta tendência de associar 
o tipo do corpo de texto com outros voltou a verificar-se nas restantes 
secções analisadas.

No primeiro período, as fontes mais utilizadas para compor os títulos 
foram as serifadas didone e as lineares grotescas, variando entre versaletes, 
versais e negritos. No período seguinte, a preferência por estes tipos man-
teve-se, ocorrendo também edições que utilizaram tipos garalde ou tran-
sicionais. Por sua vez, os pesos mais comuns foram o regular e as versais. 
No modernismo, os títulos foram compostos com fontes serifadas, sobre-
tudo transicionais e garaldes em versais regulares, e foi registada a primeira 
edição com tipos mecânicos em títulos e subtítulos. Na segunda metade 
do século xx, a preferência pelos tipos transicionais e garaldes manteve-
-se, tendo registado também tipos mecânicos com serifas e tipos lineares 
neo-grotescos ou geométricos. Uma vez mais, as versais regulares foram a 
variação mais comum neste período. Por fim, as edições contemporâneas 
utilizaram tipos garalde nos títulos, seguidos pelos serifados didones ou 
transicionais e ocorrendo em casos únicos fontes mecânicas, grotescas, 
geométricas ou script. Os pesos mais comuns continuaram a ser os versais 
e os regulares.

Os números dos capítulos foram em todos os movimentos maiorita-
riamente romanos de caixa alta, surgindo a partir do pós-modernismo edi-
ções com o número do capítulo escrito por extenso e, mais recentemente, 
edições com números árabes.

44. cf. gráficos 39 a 41 
(anexos finais O).
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46. cf. gráficos 44 e 45
(anexos finais O).

Na composição das folhas de rosto, frontispício e outras secções edito-
riais45, as classes mais comuns dos dois primeiros períodos foram as didones 
e os lineares grotescos. A partir da década de 1920 até à contemporaneidade 
apontamos mais classes de tipos: no modernismo as clássicas transicionais 
e as modernas geométricas tiveram mais registos; na época seguinte foram 
as fontes clássicas com serifas, registando-se com menos frequência tipos 
geométricos, neo-grotescos ou mecânicos; e no período contemporâneo 
as garaldes foram preferidas, ocorrendo pontualmente tipos humanistas 
ou glíficos. Os pesos e variações das fontes utilizadas foram diversificados 
em todos os períodos, destacando principalmente os versais e os regulares. 
No realismo e modernismo também as versaletes foram comummente 
assinaladas; enquanto que no pós-modernismo e contemporaneidade os 
itálicos foram o terceiro peso mais usado.

Nas capas, lombadas, contracapas, cintas e abas46 foi habitual combi-
narem-se dois ou mais tipos e, em grande parte dos romances, diferentes 
do utilizado no bloco de texto. Nas edições românticas apenas um caso tem 
tipografia na lombada, combinando um tipo transicional e um grotesco 
em versais regulares. No Realismo, os tipos clássicos garaldes foram mais 
comuns, variando entre os pesos versais regulares, versaletes, regulares e 
itálicos. Nos livros da fase modernista houve uma grande variedade de 
tipos utilizados, destacando os garaldes, didones e geométricos que foram 
compostos essencialmente no peso regular e caixa alta. Na segunda metade 
deste século combinaram-se tipos diversificadamente, registando mais 
ocorrências os transicionais, garaldes, didones, neo-grotescos, geométricos 
e mecânicos, nos pesos e variações versais, regulares e itálicos. No período 
contemporâneo, os garaldes foram mais utilizados, seguidos dos transicio-
nais, lineares humanistas, glíficos, script e gráficos. Por sua vez, os pesos 
regulares e itálicos aumentaram, reduzindo o uso de versais regulares.

45. cf. gráficos 42 e 43
(anexos finais O).

No contexto do projeto de investigação, selecionamos em cada livro um 
tipo principal para compor o corpo de texto e outros elementos editoriais. 
Com excepção do período romântico, atribuímos também um segundo tipo 
para compor títulos, subtítulos e outros elementos das secções editoriais 
das edições. Estes tipos foram escolhidos de acordo com as classes 

DESIGN EDITORIAL DO LIVRO DE FICÇÃO PORTUGUÊSCAPÍTULO II1    



PÁGINA 66

A Queda 

dum Anjo

A Ilustre Casa 

de Ramires
O Pobre de Pedir

Os Meninos 

de Ouro
O Bom Inverno

Tipo 

Principal

didone
Walbaum MT Std

didone/scotch roman
Century

didone/transicional
Joanna MT Std

transicional
Baskerville

garalde
Adobe Garamond Pro

Segundo 

tipo
não tem

grotesco
ITC Franklin 

Gothic Std

geométrico
ITC Avant Garde 

Gothic Std

neo-grotesco
Univers LT Std

humanista
Myriad Pro

Capa, 

lombada e 

contracapa

didone
Walbaum MT Std

didone/scotch roman
Century

didone/transicional
Joanna MT Std

transicional
Baskerville

garalde
Adobe Garamond Pro

tipográficas mais comuns em cada período. Para as capas escolhemos 
usar o tipo principal de cada livro. A tabela 4 (abaixo) esquematiza 
as classes e os tipos utilizados em cada livro, de acordo com os 
resultados obtidos na análise das edições investigadas. As tipologias 
das tipografias selecionadas podem ser consultados nos anexos finais.
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MEMÓRIA DESCRITIVA

EXECUÇÃO DO PROJETO

CAPÍTULO IV

Concluída a planificação do projeto editorial, iniciamos a compo-
sição digital dos livros. Em primeiro lugar, reunimos o texto de 

cada livro em formato editável para o compor no software InDesign CC. 
A recolha do texto de cada livro foi feita de duas formas. Verificamos a dis-
ponibilidade dos livros em formato digital, como aconteceu com A Queda 
dum Anjo, A Ilustre Casa de Ramires e O Pobre de Pedir. O texto destas 
obras em formato pdf foram encontrados nos sites cvc.instituto-camões.pt, 
www.luso-livros.net e minhateca.com.br. A partir destas versões digitais 
revimos provisoriamente o texto, ao qual se aplicou o acordo ortográfico da 
língua portuguesa de 1990, atualmente em vigor. Os textos de Os Meninos 
de Ouro e O Bom Inverno não foram encontrados em formato digital. Como 
tal, recorremos à plataforma newocr.org, a partir da qual obtivemos o texto 
em formato editável a partir das digitalizações das obras indicadas.

Camilo Castelo Branco: A Queda dum Anjo

Link para o formato digital: 
cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes/
literatura-1/.../file.html
Revisão do texto a partir da edição de 1973 da Editores Reunidos47

Eça de Queirós: A Ilustre Casa de Ramires

Link para o formato digital: 

www.luso-livros.net/wp-content/uploads/2013/08/
A-Ilustre-Casa-de-Ramires.pdf
Revisão do texto a partir da edição de 2010 da Porto Editora47 47. cf. anexos finais B 

(lista dos casos de estudo).
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Foram criados cinco projetos no InDesign onde definimos as dimen-
sões, a posição da página e as margens dos livros48. Em seguida, criamos 
as páginas mestre49, atribuindo os cabeçalhos, rodapés e o fólio de cada 
página. Nas preferências do sistema, ajustamos a entrelinha, a justificação 
e a hifenização50. Por fim, criamos estilos automáticos de parágrafo e de 
caractere para cada livro51.

Numa terceira fase, distribuímos os diferentes conteúdos do texto no 
documento. Primeiro editamos as folhas de rosto, frontispício, ficha técni-
ca, introdução editorial e página de título segundo a planificação definida. 
Na introdução editorial, redigimos duas pequenas sinopses que descrevem 
o conceito da coleção e anunciam o autor e a obra da edição. Estes textos 
foram desenvolvidos de acordo com as referências bibliográficas sobre 
literatura portuguesa. No fim desta fase, aplicamos os estilos de cada um 
dos elementos destas páginas.

Raúl Brandão: O Pobre de Pedir

Link para o formato digital: 
minhateca.com.br/pedroassisteixeira/LIVROS/LIVROS+E+ARTIGOS/AUTORES+
PORTUGUESES/RAUL++BRAND*c3*83O/O_Pobre_de_Pedir,76491429.pdf
Revisão do texto a partir da edição de 1983 da Editores Comunicação47

Agustina Bessa-Luís: Os Meninos de Ouro

Link para convertor de texto: 
www.newocr.org 
Digitalização e revisão do texto a partir da edição 
de 2010 da Guimarães Editores47

João Tordo: O Bom Inverno

Link para convertor de texto: 
www.newocr.org
Digitalização e revisão do texto: a partir da edição de 2014 da BIS47

48. cf. figura 70.

49. cf. figuras 71 a 81.

50. cf. figuras 82 a 84.

51. cf. figura 85 e anexos finais Q.
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FIGURA 70

Criar novo documento.

FIGURAS 73 e 74

A Ilustre Casa de Ramires:

Master A (corpo de texto geral 
e saída de capítulos); 

Master B (entrada de capítulos).

FIGURAS 71 e 72

A Queda dum Anjo:

Master A (corpo de texto geral 
e saída de capítulos); 

Master B (entrada de capítulos).
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FIGURAS 80 e 81 

O Bom Inverno:

Master A (corpo de texto geral 
e entrada de capítulos); 

Master B (saída de capítulos).

FIGURAS 77, 78 e 79 

Os Meninos de Ouro:

Master A (corpo de texto geral);

Master B (entrada de capítulos);

Master C (saída de capítulos).

FIGURAS 75 e 76 

O Pobre de Pedir:

Master A (corpo de texto geral 
e saída de capítulos); 

Master B (entrada de capítulos).
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FIGURA 82

Ajuste da entrelinha.

FIGURA 84

Ajuste da hifenização.

FIGURA 85

Estilos de parágrafo.

FIGURA 83

Ajuste da justificação.
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O texto original (revisto e convertido para o novo acordo ortográ-
fico) foi paginado segundo as estratégias de composição de texto extensivo 
resultantes da investigação teórica. Nesta fase foram criadas as entradas 
de capítulos e distribuído o texto nas páginas52. A paginação ocorreu de 
capítulo em capítulo. Foram aplicadas as páginas mestres e os estilos dos 
títulos, subtítulos e corpo de texto geral. Compostos os títulos, tratamos 
do corpo de texto53. Em primeiro lugar aplicamos as ligaturas e os itálicos; 
redefinimos o corpo dos números e acrónimos; substituímos a pontuação 
(como travessões e hifens, por exemplo); e alteramos o recuo à esquer-
da de citações ou versos. Seguidamente adicionamos as notas de rodapé. 
Introduzido o texto e os conteúdos nas páginas do capítulo, revimos as 
quebras de parágrafo, retificando órfãos e viúvas; tomamos atenção às 
quebras de linha e corrigimos o espacejamento entre palavras. Por fim, 
introduzimos os ornamentos nas edições respetivas.

52. cf. figuras 86 a 100.

53. cf. figuras 101 a 115.

FIGURAS 86, 87 e 88 

Entrada de capítulo, corpo de 
texto (geral) e saída de capítulo 
de A Queda dum Anjo.

Características:

- Títulos e subtítulos aprox. 
a 1/2 do bloco de texto; 

- Altura do texto aprox. 
a 2/3 do bloco de texto; 

- Ornamento no fim do capitulo; 
- Fólio nos cabeçalhos alinhado 

ao centro; 
- Linha/separador entre 

cabeçalho e texto.
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FIGURAS 89, 90 e 91

Entrada de capítulo, corpo de 
texto (geral) e saída de capítulo 
de A Ilustre Casa de Ramires.

Características:

- Títulos e subtítulos aprox. 
a 1/2 do bloco de texto;

- Altura do texto aprox. 
a 1/2 do bloco de texto;

- Ornamento no fim do capítulo 
e entre linhas de intervalo;

- Cabeçalhos com Título da obra, 
alinhado ao centro;

- Fólio nos cabeçalhos alinhado 
na margem exterior; 

- Linha/separador entre 
cabeçalho e texto.

Ao paginar o texto, compusemos as secções editoriais finais, nomea-
damente o índice e o colofão. Calculamos o número de páginas final (que 
devia ser múltiplo de 4 para a divisão do documento em cadernos) e revi-
mos cada livro do princípio ao fim, acertando o número das páginas do 
índice. Dividimos o documento em cadernos de 32 páginas (8 folhas), 
tendo ocorrido alguns ajustes nuns casos para 28 páginas (7 folhas) e num 
para 36 (9 folhas). No final, A Queda dum Anjo completou nove cadernos 
(280 páginas), A Ilustre Casa de Ramires catorze (440 páginas), O Pobre de 
Pedir quatro (132 páginas), Os Meninos de Ouro doze (368 páginas) e O Bom 
Inverno onze cadernos (352 páginas). Fizemos vários testes de impressão, 
ajustes tipográficos ou gráficos e preparou-se o material de cada volume 
para arte final e impressão.
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FIGURAS 92, 93 e 94

Entrada de capítulo, corpo de 
texto (geral) e saída de capítulo 
de O Pobre de Pedir.

Características:

- Títulos e subtítulos aprox. 
a 1/4 do bloco de texto;

- Altura do texto aprox. 
a 1/3 do bloco de texto;

- Ornamento no fim do capítulo 
e subcapítulo;

- Cabeçalhos com Título da obra 
ou Autor, alinhado ao centro;

- Fólio nos cabeçalhos alinhado 
na margem exterior.

FIGURAS 95, 96 e 97 

Entrada de capítulo, corpo de 
texto (geral) e saída de capítulo 
de Os Meninos de Ouro.

Características:

- Citação aprox. a 1/4 
do bloco de texto;

- Altura do texto aprox. 
a 1/2 do bloco de texto;

- Cabeçalhos com Título da obra 
ou Autor, alinhado ao centro;

- Fólio nos rodapés alinhado 
ao centro.
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FIGURAS 98, 99 e 100 

Entrada de capítulo, corpo de 
texto (geral) e saída de capítulo 
de O Bom Inverno.

Características:

- Títulos e subtítulos aprox. 
a 1/4 do bloco de texto;

- Altura do texto aprox. 
a 1/3 do bloco de texto;

- Fólio nos rodapés alinhado 
na margem exterior.

FIGURAS 101, 102 e 103

Compor o texto de 
A Queda dum Anjo:

Corpo de texto geral;

Ligaturas, itálicos, números 
e pontuação;

Notas de rodapé, quebras 
de parágrafo, de linha 
e espacejamento.
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FIGURAS 104, 105 e 106

Compor o texto de 
A Ilustre Casa de Ramires:

Corpo de texto geral;

Ligaturas, itálicos, números, 
pontuação, verso;

Quebras de parágrafo, de linha, 
espacejamento e ornamento.

FIGURAS 107, 108 e 109 

Compor o texto de 
O Pobre de Pedir:

Corpo de texto geral;

Subtítulo, ligaturas, pontuação 
e viúvas;

Quebras de linha, espacejamento 
e ornamento.
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FIGURAS 110, 111 e 112 

Compor o texto de 
Os Meninos de Ouro:

Corpo de texto geral;

Ligaturas, itálicos, numeração, 
pontuação e viúvas;

Quebras de linha 
e espacejamento.

FIGURAS 113, 114 e 115

Composição do texto 
de O Bom Inverno:

Corpo de texto geral;

Ligaturas, itálicos, números 
e pontuação;

Quebras de parágrafo, de linha 
e espacejamento.
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Como foi referido no capítulo anterior, a planificação das capas da 
coleção não correspondeu aos resultados obtidos. Propusemos um layout 
comum em todas as edições, apresentando as informações essenciais ao 
leitor sobre o livro: título da obra, autor, editora/edição, nome e volume da 
coleção e uma sinopse da história. A sinopse de cada livro foi desenvolvida 
a partir das referências bibliográficas sobre literatura portuguesa, de sinop-
ses encontradas nas edições observadas e da leitura integral de cada obra. 

Estas informações foram distribuídas pela capa, lombada e contracapa: 
as mais importantes, como o título ou o autor, destacadas na capa e na lom-
bada, outras, como a sinopse da obra, foram reservadas para a contracapa.

Em termos práticos e gráficos, optamos por um estilo despojado ou 
espartano - onde a clareza da informação e o espaço branco prevalece 
- com elementos que remetem para cada um dos movimentos literários. 
O recurso à ornamentação é uma estratégia gráfica presente na história 
da decoração da capa,  passando a constituir uma forma de identificação e 
distinção de cada livro. Neste sentido, utilizamos uma composição orna-
mental e uma cor que identificam cada movimento54. Estes ornamentos 
são também utilizados nas guardas55 e no interior dos livros. Foram desen-
volvidos vários testes e consideradas hipóteses diferentes para a compo-
sição das capas56. Ponderamos várias técnicas para a impressão como a 
serigrafia, impressão digital e a fusão destes dois métodos. Apreciados os 
primeiros testes, colocamos de parte imprimir as capas em tecido ou em 

54. cf. figura 116.

55. cf. figuras 117 a 121.

56. cf. figuras 122 a 127.
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f
C

K

FIGURA 116

Glifos utilizados como ornamentos 
nas capas, guardas e miolo das 
edições da coleção.

Cinza - A Queda dum Anjo

Vermelho - A Ilustre Casa de Ramires

Roxo - O Pobre de Pedir

Dourado - Os Meninos de Ouro

Azul - O Bom Inverno
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57. cf. figura 128.

58. cf. figuras 129 a 138.

napa - optando pela impressão em papel por razões económicas e práticas 
- e abandonamos a ideia de as produzir em serigrafia - considerando os 
riscos da impressão do texto de corpo pequeno não ficar legível. Optamos 
pelo fundo de papel branco e aplicamos uma cinta semitransparente, pro-
tegendo o objeto de manchas ou sujidades e salvaguardando a legibilidade 
das informações da capa.

Para compor digitalmente as versões finais, tivemos de calcular a lar-
gura da lombada de cada volume a partir de maquetes e planificar o layout 
das capas consoante cada livro57. Salvaguardando a possibilidade da coleção 
conter livros com poucas páginas (como por exemplo O Pobre de Pedir), 
compusemos as lombadas na vertical. O texto da capa e da contracapa foi 
alinhado ao centro. Desenvolvemos as caixas ornamentais e criamos duas 
camadas: uma para o texto a preto que seria impresso em papel branco; 
outra para a ornamentação a cores em papel semitransparente58. 

FIGURAS 117, 118, 
119, 120 e 121

Guardas dos volumes 
da coleção:

A Queda dum Anjo;

A Ilustre Casa de Ramires;

O Pobre de Pedir;

Os Meninos de Ouro;

O Bom Inverno.
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FIGURAS 122, 123, 124 e 125 

Testes de capas.

Exemplos de capas de
A Queda dum Anjo.

FIGURAS 126 e 127 

Testes de impressão e maquetes
(miolo, capas e guardas).

FIGURA 128 

Layout das capas finais:

Exemplo A Queda dum Anjo 

(lombada: 2 cm)

Restantes lombadas:
A Ilustre Casa de Ramires: 2,8 cm;
O Pobre de Pedir: 1 cm;
Os Meninos de Ouro: 2,5 cm;
O Bom Inverno: 2,3 cm.
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FIGURAS 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137 e 138 

Capas finais (duas camadas):

A Queda dum Anjo;

A Ilustre Casa de Ramires;

O Pobre de Pedir;

Os Meninos de Ouro;

O Bom Inverno.
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Os testes e as impressões finais, quer do miolo quer das capas, foram 
feitos na gráfica Norcópia Unipessoal Lda., no Porto. Os resultados foram 
impressos a laser: o miolo sobre papel Munken Pure de 90 gramas, as guar-
das sobre Munken Pure de 120 gramas e as capas sobre papel Rives Linear 
de 250 gramas e Poliéster de 125 gramas. O papel de tom creme cria um 
contraste mais suave com o texto preto, tornando a leitura menos agressiva 
à vista do leitor. Na capa, o papel branco e texturado (onde se imprimiu o 
texto) contrasta com o tom creme e a textura lisa do papel Munken utili-
zado no interior. Na cinta de papel poliéster imprimiu-se os ornamentos 
a cores. 

A preparação dos cadernos e das capas, a encadernação e o acabamen-
to foram feitos através de métodos artesanais e tradicionais59. No contexto 
da investigação sobre livros de ficção portugueses, entendemos utilizar 
a técnica de encadernação tradicional portuguesa. A encadernação à por-
tuguesa é feita caderno a caderno e pode seguir a técnica de costura sobre 
cordas. Os cadernos foram dobrados, furados e cosidos. Concluída a cos-
tura, passamos uma camada de cola branca nas lombadas. Por fim colamos 
as guardas e aparamos os livros.

Optamos pela capa dura que atribui um acabamento tradicional e 
clássico aos livros. As capas60 foram produzidas de forma a ilustrar o con-
ceito da coleção literária, impressas, coladas em cartão prensado de 1 mm 
e encapadas ao miolo através das guardas. A cinta61 foi cortada e dobrada a 
partir da capa. Por fim, encapamos os miolos: primeiro colamos cabeceiras 
nas lombadas e depois as guardas às capas, deixando os livros durante várias 
horas numa prensa62.

59. cf. figuras 139 a 163.

60. cf. figuras 164 a 167.

61. cf. figuras 168 e 169.

62. cf. figura 170.
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FIGURAS 139 e 140 

Encadernação:

Dobrar cadernos;
Furar cadernos.
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FIGURAS 141, 142, 143, 144, 
145, 146, 147, 148, 149 e 150 

Encadernação: 

Costura sobre cordas 
à portuguesa (parte 1).
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FIGURAS 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159 e 160 

Encadernação: 

Costura sobre cordas 
à portuguesa (parte 2).
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FIGURA 161 e 162

Encadernação:

Colar a lombada;
Colar as guardas.

FIGURA 163

Miolo dos cinco volumes da 
coleção costurados e aparados.

FIGURAS 164, 165, 166 e 167 

Encadernação:

Preparar e colar as capas 
impressas ao cartão prensado.
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FIGURAS 168 e 169

Encadernação: 

Cortar e dobrar a cinta.

FIGURA 170

Encadernação e acabamento:

Prensar os livros antes e depois 
de colar as capas às guardas.
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RESULTADOS

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO

CAPÍTULO V

Como referimos anteriormente, a coleção literária Romancistas 
Portugueses é o resultado prático do projeto de investigação. São 

apresentadas cinco obras literárias de cinco romancistas portugueses, que 
abarcam os movimentos literários e culturais do romantismo, realismo, 
modernismo, pós-modernismo e contemporaneidade - respetivamente: 
A Queda dum Anjo de Camilo Castelo Branco (1866); A Ilustre Casa de 
Ramires de Eça de Queirós (1900); O Pobre de Pedir de Raúl Brandão (1931); 
Os Meninos de Ouro de Agustina Bessa-Luís (1983) e O Bom Inverno de 
João Tordo (2010). 

Esta coleção representa um conceito de cariz histórico e cultural, 
aproximando cada narrativa ao seu contexto original, isto é, à época em que 
foi originalmente publicada. A partir da observação e análise das edições 
destes cinco romances publicadas de 1866 a 2014, reconhecemos caracte-
rísticas específicas em cada período, traduzidas nas variações gráficas de 
cada volume. No aspeto editorial, cada uma destas edições foi composta 
segundo as estratégias reunidas durante a investigação sobre design de 
livros, assegurando a legibilidade do texto e proporcionando uma expe-
riência de leitura fluída e menos cansativa para o leitor. A construção 
destas edições promove e conduz a experiência de leitura, apresentando e 
contextualizando graficamente o texto original que incorpora cada volume. 

As capas resultam do equilíbrio entre o conceito da coleção e as ca-
racterísticas do seu interior. As duas camadas (capa e cinta) completam-se 
graficamente, revestindo, protegendo e conservando o conteúdo do livro. 
Os ornamentos coloridos identificam o estilo literário de cada história. 
Se por um lado a cinta reduz a nitidez dos conteúdos da capa, por outro 
esta promove a participação do leitor quando através do toque sobrepõe 
as duas camadas e torna o texto completamente legível. Esta interação 
pretende aproximar o leitor da história, iniciando a experiência de leitura 
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desde o primeiro contacto. A capa dura atribui um acabamento clássico 
e a encadernação artesanal torna singular cada uma destas edições.

Assim como o conteúdo do romance é um retrato da história e cultura 
de Portugal, o design dos livros que propomos nesta coleção são um refle-
xo da tradição gráfica e editorial do livro português. Assim, em resposta 
ao problema levantado nesta investigação, estes livros de ficção são um 
testemunho das suas origens gráficas e literárias.

FIGURA 171

Coleção Romancistas Portugueses
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FIGURA 172
(nesta página)

Coleção Romancistas Portugueses

FIGURA 173
(spread seguinte)

Coleção Romancistas Portugueses
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5.1  GALERIA DE IMAGENS: OBJETOS FINAIS
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FIGURAS 181 a 280
(páginas seguintes: desdobráveis)

Coleção Romancistas Portugueses:

Linha 1: 
A Queda dum Anjo

Linha 2: 
A Ilustre Casa de Ramires

Linha 3: 
O Pobre de Pedir

Linha 4: 
Os Meninos de Ouro

Linha 5: 
O Bom Inverno

FIGURAS 174 a 180
(nesta página)

Coleção Romancistas Portugueses



Eça de Queirós
A Ilustre Casa de Ramires

Raúl Brandão
O Pobre de Pedir

Agustina Bessa-Luís
Os Meninos de Ouro

João Tordo
O Bom Inverno

Camilo Castelo Branco
A Queda dum Anjo

Revestimento/Exterior Revestimento/Exterior Capa Guardas Folha de Rosto



Eça de Queirós
A Ilustre Casa de Ramires

Raúl Brandão
O Pobre de Pedir

Agustina Bessa-Luís
Os Meninos de Ouro

João Tordo
O Bom Inverno

Camilo Castelo Branco
A Queda dum Anjo

Frontispício Ficha Técnica e Coleção Início da Obra Original Obra Original
Introdução Editorial 
e Página de Título



Eça de Queirós
A Ilustre Casa de Ramires

Raúl Brandão
O Pobre de Pedir

Agustina Bessa-Luís
Os Meninos de Ouro

João Tordo
O Bom Inverno

Camilo Castelo Branco
A Queda dum Anjo

Obra Original Obra Original Obra Original Obra Original Obra Original



Eça de Queirós
A Ilustre Casa de Ramires

Raúl Brandão
O Pobre de Pedir

Agustina Bessa-Luís
Os Meninos de Ouro

João Tordo
O Bom Inverno

Camilo Castelo Branco
A Queda dum Anjo

Fim da Obra Original ContracapaGuardasColofãoÍndice



PÁGINA 96

FIGURAS 281 a 287
(nesta página)

Coleção Romancistas Portugueses

FIGURAS 288 a 292
(página seguinte)

Coleção Romancistas Portugueses
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CONCLUSÃO

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES FUTURAS

CAPÍTULO VI

O livro literário é um repositório de histórias, desempenhan-
do uma função cultural ao difundir os textos de literatura. 

Reconhecemos igualmente o carácter histórico que este representa alian-
do a sua forma e conteúdo. O livro serve como uma plataforma entre 
o leitor e a história, apresentando-a em forma de texto e requerendo 
um processo de interpretação - a leitura. Este deve respeitar a integri-
dade do seu conteúdo e transmiti-lo eficazmente através da sua forma. 
O trabalho de edição e composição deve, então, procurar estratégias que 
melhorem a legibilidade do texto e tornem a leitura mais fluída. A partir 
desta investigação desenvolvemos uma coleção literária que por um lado 
salvaguarda a edição, composição e produção do livro na perspetiva do 
design editorial, e que por outro remete graficamente para a época em que 
o seu conteúdo foi originalmente publicado - desempenhando assim um 
paralelismo histórico e cultural entre grafismo e texto. 

Um dos objetivos deste estudo foi compreender como é que a discipli-
na do Design Editorial atua na composição dos livros de leitura extensiva, 
resultando os cinco volumes da coleção. Contudo, durante o desenvolvi-
mento do projeto entendemos que a paginação de um livro não resulta 
de um conjunto de regras específicas, antes pelo contrário: é um processo 
vasto de etapas, que requer experimentação e que varia de livro para livro. 
Entendemos estas estratégias de composição não como regras fixas, mas 
como sugestões a seguir caso não prejudiquem a integridade do texto ori-
ginal. Durante a memória descritiva do projeto apresentamos o método 
de como resolvemos a paginação dos livros - porém, apenas a indicamos 
como um exemplo, caminho ou sugestão.

A investigação de campo teve como objetivo recolher dados sobre 
os livros publicados em Portugal assentes no período de 1866 a 2014. 
O carácter histórico deste projeto demonstrou que a história da literatura 
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coincide com a evolução do livro impresso em Portugal. No contexto mo-
derno e contemporâneo português, o livro literário representou um atraso 
tanto estilístico como técnico. No aspeto literário, por exemplo, só no 
século xix se implementou o movimento romântico, que já atuava desde 
1750 noutros países europeus. Também as diretrizes impostas pelo Estado 
Novo atrasaram a produção pós-moderna e a implementação do novo rea-
lismo contemporâneo. Quanto à forma, as edições observadas refletiram o 
demorado progresso da indústria livreira portuguesa dos séculos xix e xx.

As capas e a estrutura editorial das edições analisadas na investigação 
refletiram a história e evolução da produção de livros. Algumas característi-
cas do layout coincidiram com a tradição livreira global, como por exemplo 
as dimensões reduzidas, o formato vertical e o alinhamento simétrico das 
páginas. No entanto, encontramos habitualmente soluções editoriais menos 
satisfatórias: margens mal calculadas, páginas com demasiado texto, erros 
editoriais (viúvas e órfãos), espaçamentos de linha mal retificados… 

Os estudos desenvolvidos pela disciplina do design moderno verifica-
ram-se nos casos de estudo apenas a partir do período correspondente ao 
pós-modernismo. Por exemplo, a primeira edição (das poucas) que recorreu 
a um tipo moderno sem serifas data de 197962. Com o avançar dos anos, 
compreendemos uma maior preocupação do editor/paginador em aplicar 
estes estudos: identificamos, por exemplo, o progressivo abandono de tipos 
didone e o crescendo recurso aos garalde para a composição do texto. 
A planificação de cada livro da coleção demonstra um equilíbrio entre as 
características mais comuns de cada período e as estratégias de pagina-
ção, que nos resultados da análise das edições nem sempre coincidiram. 
Nos casos mais recentes, verificamos uma melhoria nas soluções editoriais 
das edições observadas. Constatamos que esta melhoria coincide com os 
progressos técnicos da edição digital e com a afirmação da profissão do 
designer na produção livreira contemporânea. 

A investigação sobre o design dos livros de ficção portugueses reve-
lou-se um método de aprendizagem em diversas áreas: por um lado, 
a literatura de romance português, incentivando à prática da leitura; 
por outro a história e evolução do livro português; além de todas as áreas 
envolvidas na produção de um livro - edição, composição, arte final, capas, 
impressão e encadernação. A metodologia através da qual se construiu os 

62. A Queda dum Anjo, 13ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1979.
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objetos permitiu identificar características e padrões gráficos específicos de 
diferentes períodos da produção livreira portuguesa,  potenciando a novas 
ideias perceptivas relativamente à prática do design gráfico. O esquema 
metodológico permitiu dar um passo no sentido de uma possível inventa-
riação gráfica do campo editorial nacional. Esta pesquisa serviu de ponto 
de partida para a compreensão de uma relação complexa entre dois campos 
distintos do livro: o grafismo e o texto propriamente dito - afirmando uma 
herança que ganhou neste projeto um novo sentido de criação.

Este projeto não se fecha neste ponto. Entendemos algumas fragili-
dades que permitem aprimorar a investigação. Em primeiro lugar é arris-
cado definir exatamente o campo de atuação de movimentos culturais 
ou literários, que em todos os casos se sobrepõem. Existe também uma 
disparidade do número de casos de estudo dos períodos analisados. Ainda 
assim, esta investigação encontrou características específicas em diferentes 
períodos, representando de volume para volume uma cronologia gráfica 
e editorial do livro de ficção português. A planificação do projeto editorial 
foi desenhada considerando a possibilidade de se acrescentarem novos 
romances que seguiriam os layouts dos primeiros cinco livros. As cinco 
edições resultantes desta investigação têm a singularidade de serem arte-
sanais, aspeto intrínseco do projeto desde o início. Contudo, acreditamos 
que é possível adaptar este conceito ao contexto de produção industrial, 
seguindo as mesmas estratégias de edição e composição e assumindo novas 
técnicas de impressão, encadernação e acabamento.

Com este trabalho esperamos suscitar o interesse para novas investi-
gações sobre design de livros portugueses. O livro literário português tem 
uma história e deve ser espelho dela. A partir do conceito que originou a 
coleção Romancistas Portugueses, deixamos em aberto a possibilidade para 
novos estudos sobre livros literários - analisando outras tipologias como 
contos, poesia ou teatro. Por fim, no contexto presente acreditamos que 
a composição do livro impresso de literatura merece a melhor estratégia 
de edição da parte de quem executa. Esperamos, acima de tudo, que este 
projeto incentive o cuidado gráfico e editorial dos livros impressos, não só 
os literários, mas de todas as tipologias.





PÁGINA 102

BIBLIOGRAFIA

Anselmo, A. (1997). Estudos de História do Livro. Lisboa: Guimarães Editores.

Babo, M. A. (2006). A escrita e os seus dispositivos. Lisboa: Edições Duarte Reis.

Bragança, A. (1984). Lições de Literatura Portuguesa (16 ed. Vol. 3). 
Porto: Livraria Escolar Infante.

Bringhurst, R. (2005). Elementos do Estilo Tipográfico: versão 3.0 
(A. Stolarski, Trans.). São Paulo: Cosac Nify.

Carvalho, A. I. S. (2008). A Capa de Livro: o objecto, o contexto, o processo. 
(Mestrado), Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Porto.  

 
Cavaneira, R. (1994a). História das Artes Gráficas (Vol. 1). Porto: Associação 

Portuguesa das Indústrias Gráficas e Transformadoras do Papel.

Cavaneira, R. (1994b). História das Artes Gráficas (Vol. 2). Porto: Associação 
Portuguesa das Indústrias Gráficas e Transformadoras do Papel.

Cavaneira, R. (2001). História das Artes Gráficas (Vol. 3). Lisboa.

Conduto, J. Encadernação com Costura à Portuguesa.   
Retirado de http://jorgeconduto.com/jc/index.php/pt/encadernacao/
102-encadernacao-com-costura-a-portuguesa-passo-a-passo
(consultado a útlima vez em 24 de Setembro de 2016)

Faria, M. I., & Pericão, M. d. G. (2008). Dicionário do Livro: da Escrita 
ao Livro Electrónico. Coimbra: Almedina.



PÁGINA 103

DESIGN EDITORIAL DO LIVRO DE FICÇÃO PORTUGUÊSBIBLIOGRAFIA

Haslam, A. (2006). Book Design. Londres: Laurence King Publications.

Heitlinger, P. (2010). Alfabetos, Caligrafia e Tipografia (1 ed.). Lisboa: Dinalivro.

Hurlburt, A. (1977). Layout: o design da página impressa (E. O. Conceição & F. M. 
Martins, Trans. 2 ed.). São Paulo: Livraria Nobel S.A.

Jute, A. (1997). GRELHAS e estrutura do design gráfico (M. A. Nabais, Trans. 1 ed. 
em Língua Portuguesa, 1999). Lisboa: Destarte, Representações e Edição, Lda.

Labarre, A. (2005). História do Livro (A. J. Silva, Trans.). Lisboa: Livros Horizonte.

Lupten, E. (2004). Thinking with type: a critical guide for designer, writers, editors & 
students. Nova Iorque: Princeton Architectural Press.

Manual de Encadernação: manual do formando. Retirado de https://elearning.iefp.pt/
pluginfile.php/49984/mod_resource/content/0/encadernacao_manual-formador.pdf
(consultado a útlima vez em 24 de Setembro de 2016)

Martins, M. O. (2012). A Identidade Cultural na Criação do Livro. 
(Mestrado), Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Porto.   

McMurtrie, D. C. (1982). O Livro: Impressão e fabrico (M. L. S. Machado, 
Trans. F. C. Gulbenkian 2 ed.). Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian.

Moniz, A., & Paz, O. (1997). Dicionário Breve de Termos Literários (1 ed.). 
Lisboa: Editorial Presença.

Müller-Brockmann, J. (1982). Sistemas de Grelhas: um manual para desenhistas gráficos 
(Á. R. Andrés & F. P. Cavadas, Trans. 2 ed.). Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A.

Nunes, P. S. (2006). Historia da Cultura e das Artes 12º Ano. Lisboa: Lisboa Editores.

Peixoto, J. (1967). História do Livro Impresso em Portugal. 
Coimbra: Atlântida Editora S.A.R.L.



PÁGINA 104

DESIGN EDITORIAL DO LIVRO DE FICÇÃO PORTUGUÊSBIBLIOGRAFIA

Peixoto, J. (1982). Introdução à edição portuguesa O Livro: impressão e 
fabrico (2 ed.). Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian.

Pinto, A. L., Meireles, F., & Cambotas, M. C. (2008). História da 
Cultura e das Artes - 3ª parte (2 ed.). Porto: Porto Editora.

Real, M. (2012). O Romance Português Contemporâneo 1950-2010. 
Alfragide - Lisboa: Editorial Caminho.

Reis, C. (1990). Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea. 
Lisboa: Universidade Aberta.

Saraiva, A. J., & Lopes, Ó. (1975). História da Literatura Portuguesa 
(8 ed., corrigida e actualizada). Porto: Porto Editora, LDA.

Silva, A. C. (2008). Perspectivas Sobre o Livro: Contributos para 
uma definição do objecto livro enquanto projecto de design 
e a sua importância na regulação da leitura. (Mestrado), Escola 
Universitária das Artes de Coimbra, Coimbra.   

Silva, A. C. & Madureira, M. (2010). A Reconfiguração do Livro 
e a Regulação da Leitura. Retirado de http://campus.usal.
es/~comunicacion3punto0/comunicaciones/037.pdf 
(consultado a útlima vez em 27 de Setembro de 2016)

Tschichold, J. (1998). The New Typography: a handbook for modern 
designers (R. McLean, Trans. English-Language ed.). Berkely, CA: 
University of California Press.

vários. (2009). Arte, Grande Enciclopédia - da Pré-história à época 
contemporânea (S. Gomes, Trans.). Porto: Civilização Editores.



PÁGINA 105

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1

Infografia: Sistema de classificação de fontes vox-atypi.

FIGURA 2 

Gráfico: Movimentos literários portugueses a partir do século xix.

FIGURA 3

Guião de observação e análise de:
A Queda dum Anjo, 1ª ed., Livraria Campos Júnior, 1866. 

FIGURA 4   

Infografia: Evolução da Produção Livreira 
e das Edições dos Casos de Estudo.

FIGURAS 5 e 6 

Exemplos de capas das edições românticas:
A Queda dum Anjo, 1ª ed., Livraria Campos Júnior, 1866;
A Queda dum Anjo, 3ª ed., Campos Editores, 1887.

FIGURAS 7, 8 e 9 

Exemplos de capas das edições realistas:
A Ilustre Casa de Ramires, 2ª ed., Livraria Chardron, 1904;
A Ilustre Casa de Ramires, 5ª ed., Livraria Chardron, 1920;
A Queda dum Anjo, 7ª ed., Campos Editores, 1925.

FIGURAS 10, 11 e 12

Exemplos de capas das edições modernistas:
O Pobre de Pedir, 1ª ed., Seara Nova, 1931;
A Ilustre Casa de Ramires, 9ª ed., Livraria Lello, 1933;
A Queda dum Anjo, Editores Associados, 1960.

p. 25

p. 35

p. 43

p. 44

p. 48

p. 48

p. 48



PÁGINA 106

DESIGN EDITORIAL DO LIVRO DE FICÇÃO PORTUGUÊSFIGURAS

FIGURAS 13, 14, 15, 16, 17 e 18

Exemplos de capas de edições pós-modernistas:
A Ilustre Casa de Ramires, Lello & Irmão, 1980.
Os Meninos de Ouro, 1ª ed., Guimarães Editores, 1983; 
A Ilustre Casa de Ramires, Verbo, 1983;
A Ilustre Casa de Ramires, Amigos do Livro, 1984;
A Ilustre Casa de Ramires, Europa América, 1985;
A Ilustre Casa de Ramires, 3ª ed., Ulisseia, 1995.

FIGURAS 19, 20, 21 e 22 

Exemplos de capas de edições contemporâneas:
A Ilustre Casa de Ramires, Porto Editora, 2008.
O Bom Inverno, 1ª ed., BIS, 2012;
A Queda dum Anjo,  Civilização Editores, 2012;
A Ilustre Casa de Ramires, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2014.

FIGURAS 23 e 24

Exemplo da entrada de capítulo e da página de texto do período romântico: 
A Queda dum Anjo, 1ª ed., Livraria Campos Júnior, 1866.

FIGURAS 25 e 26

Exemplo da entrada de capítulo e da página de texto do período realista: 
A Ilustre Casa de Ramires, 2ª ed., Livraria Chardron, 1904.

FIGURAS 27 e 28

Exemplo da entrada de capítulo e da página de texto do período modernista: 
A Queda dum Anjo, 8ª ed., Parceria António Maria Pereira, 1951.

FIGURAS 29 e 30

Exemplo da entrada de capítulo e da página de texto do período pós-modernista: 
A Ilustre Casa de Ramires, Verbo, 1983.

FIGURAS 31 e 32

Exemplo da entrada de capítulo e da página de texto do período contemporâneo: 
A Ilustre Casa de Ramires, 1ª ed., Porto Editora, 2008.

p. 50

p. 50

p. 53

p. 53

p. 55

p. 55

p. 55



PÁGINA 107

DESIGN EDITORIAL DO LIVRO DE FICÇÃO PORTUGUÊSFIGURAS

FIGURAS 33, 34 e 35

Exemplos de guardas das edições analisadas:
A Queda dum Anjo, 1ª ed., Livraria Campos Júnior, 1866;
A Ilustre Casa de Ramires, 5ª ed., Livraria Chardron, 1920;
Os Meninos de Ouro, edição Opera Omnia, Guimarães Editores, 2010.

FIGURAS 36, 37, 38 e 39

Exemplos de folhas de rosto das edições analisadas:
A Ilustre Casa de Ramires, 2ª ed., Livraria Chardron, 1904;
A Queda dum Anjo, 10ª ed., Parceria António Maria Pereira, 1966.
A Queda dum Anjo,  Porto Editora, 1997;
A Queda dum Anjo,  Planeta d'Agostini, 2005.

FIGURAS 40, 41, 42, 43, 44 e 45

Exemplos de frontispícios das edições analisadas:
A Queda dum Anjo, 2ª ed., Typographia Lisbonense, 1873.
A Ilustre Casa de Ramires, 2ª ed., Livraria Chardron, 1904;
A Ilustre Casa de Ramires, 9ª ed., Livraria Lello, 1933:
A Queda dum Anjo, Porto Editora, 1986;
A Ilustre Casa de Ramires, Círculo de Leitores, 1993;
A Queda dum Anjo, Civilização Editora, 2012.

FIGURAS 46, 47, 48 e 49 

Exemplos de fichas técnicas das edições analisadas:
A Queda dum Anjo, 5ª ed., Parceria António Maria Pereira, 1907;
A Queda dum Anjo, Editores Associados, 1960;
A Queda dum Anjo, Porto Editora, 1997;
A Queda dum Anjo, Bertrand, 2011.

FIGURAS 50, 51, 52, 53 e 54

Exemplos de colofãos das edições analisadas:
A Queda dum Anjo, 7ª ed., Parceria António Maria Pereira, 1925;
O Pobre de Pedir, 1ª ed., Seara Nova, 1931;
A Queda dum Anjo, Editores Associados, 1973;
Os Meninos de Ouro, 9ª ed., Guimarães Editores, 2005;
A Queda dum Anjo, K4, 2010 (formato 1 : 1 ).

p. 57

p. 58

p. 60

p. 61

p. 61



PÁGINA 108

FIGURAS 55 e 56

Exemplos de índices das edições analisadas:
A Queda dum Anjo, 2ª ed., Typographia Lisbonense, 1873;
A Queda dum Anjo, Oficina do Livro, 2008.

FIGURAS 57, 58 e 59

Exemplos de listas das obras da coleção das edições analisadas:
A Queda dum Anjo, 1ª ed., Livraria Campos Júnior, 1866;
A Ilustre Casa de Ramires, Resomnia Editores, 1988;
A Ilustre Casa de Ramires, 1ª ed., Porto Editora, 2010.

FIGURAS 60, 61 e 62

Exemplos de introduções ou prólogos das edições estudadas:
A Queda dum Anjo, Civilização Editora, 1983;
A Queda dum Anjo, Promoway, 2004;
A Ilustre Casa de Ramires; Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2014.

FIGURAS 63, 64, 65 e 66 

Exemplos de sinopses das obras analisadas:
A Queda dum Anjo, Editores Associados, 1973;
A Ilustre Casa de Ramires, Círculo de Leitores, 1993;
Os Meninos de Ouro, 9ª ed.,Guimarães Editores, 2005.
A Ilustre Casa de Ramires, Bertrand, 2010.

FIGURAS 67 e 69

Entradas de capítulo (1 e 2):
A Ilustre Casa de Ramires, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2014.

FIGURA 70

Projeto prático: criar novo documento no InDesign.

FIGURAS 71 e 72

Projeto Prático: Páginas mestre de A Queda dum Anjo
A: corpo de texto geral e saída de capítulos; 
B: entrada de capítulos.

p. 62

p. 62

p. 62

p. 64 

p. 67

p. 73

p. 73

DESIGN EDITORIAL DO LIVRO DE FICÇÃO PORTUGUÊSFIGURAS



PÁGINA 109

FIGURAS 73 e 74

Projeto Prático: Páginas mestre de A Ilustre Casa de Ramires
A: corpo de texto geral e saída de capítulos; 
B: entrada de capítulos.

FIGURAS 75 e 76 

Projeto Prático: Páginas mestre de O Pobre de Pedir
A: corpo de texto geral e saída de capítulos; 
B: entrada de capítulos.

FIGURAS 77, 78 e 79 

Projeto Prático: Páginas mestre de Os Meninos de Ouro
A: corpo de texto geral;
B: entrada de capítulos;
C: saída de capítulos.

FIGURAS 80 e 81 

Projeto Prático: Páginas mestre de O Bom Inverno
A: corpo de texto geral e entrada de capítulos; 
B: saída de capítulos.

FIGURA 82

Projeto Prático: Ajuste da entrelinha.

FIGURA 83

Projeto Prático: Ajuste da justificação.

FIGURA 84

Projeto Prático: Ajuste da hifenização.

FIGURA 85

Projeto Prático: Estilos de parágrafo.

FIGURAS 86, 87 e 88 

Projeto Prático: Entrada de capítulo, corpo de texto (geral)
e saída de capítulo de A Queda dum Anjo.

p. 73

p. 74

p. 74

p. 74

p. 75

p. 75

p. 75

p. 75

p. 76

DESIGN EDITORIAL DO LIVRO DE FICÇÃO PORTUGUÊSFIGURAS



PÁGINA 110

FIGURAS 89, 90 e 91

Projeto Prático: Entrada de capítulo, corpo de texto (geral) 
e saída de capítulo de A Ilustre Casa de Ramires.

FIGURAS 92, 93 e 94

Projeto Prático: Entrada de capítulo, corpo de texto (geral) 
e saída de capítulo de O Pobre de Pedir.

FIGURAS 95, 96 e 97 

Projeto Prático: Entrada de capítulo, corpo de texto (geral) 
e saída de capítulo de Os Meninos de Ouro.

FIGURAS 98, 99 e 100 

Projeto Prático: Entrada de capítulo, corpo de texto (geral) 
e saída de capítulo de O Bom Inverno.

FIGURAS 101, 102 e 103

Projeto Prático: Compor o texto de A Queda dum Anjo.

FIGURAS 104, 105 e 106

Projeto Prático: Compor o texto de A Ilustre Casa de Ramires.

FIGURAS 107, 108 e 109 

Projeto Prático: Compor o texto de O Pobre de Pedir.

FIGURAS 110, 111 e 112 

Projeto Prático: Compor o texto de Os Meninos de Ouro.

FIGURAS 113, 114 e 115

Projeto Prático: Composição do texto de O Bom Inverno.

FIGURA 116

Glifos utilizados como ornamentos nas capas, guardas e miolo das edições da coleção.

FIGURAS 117, 118, 119, 120 e 121

Projeto Prático: Guardas dos volumes da coleção.

p. 77

p. 78

p. 78

p. 79

p. 79

p. 80

p. 80

p. 81

p. 81

p. 82

p. 83

DESIGN EDITORIAL DO LIVRO DE FICÇÃO PORTUGUÊSFIGURAS



PÁGINA 111

FIGURAS 122, 123, 124 e 125 

Projeto Prático: Testes de capas de capas de A Queda dum Anjo.

FIGURAS 126 e 127 

Projeto Prático: Testes de impressão (miolo, capas e guardas).

FIGURA 128 

Projeto Prático: Layout final da capa, lombada e contracapa de A Queda dum Anjo.

FIGURAS 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 e 138 

Projeto Prático: Capas finais (duas camadas) de A Queda dum Anjo; A Ilustre 
Casa de Ramires; O Pobre de Pedir; Os Meninos de Ouro e O Bom Inverno.

FIGURA 139

Projeto Prático - Encadernação: Dobrar cadernos.

FIGURA 140 

Projeto Prático - Encadernação: Furar cadernos (serrotagem).

FIGURAS 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 e 150 

Projeto Prático - Encadernação: Costura sobre cordas à portuguesa (parte 1).

FIGURAS 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 e 160 

Projeto Prático - Encadernação: Costura sobre cordas à portuguesa (parte 2).

FIGURA 161 e 162

Projeto Prático - Encadernação: Colar a lombada e Colar as guardas.

FIGURA 163

Projeto Prático: Miolo dos cinco volumes da coleção costurados.

FIGURAS 164, 165, 166 e 167 

Projeto Prático - Encadernação: Preparar e colar as capas em cartão prensado.

FIGURAS 168 e 169

Projeto Prático - Encadernação: Cortar e dobrar a cinta.

p. 84

p. 84

p.84

p. 85

p. 86

p. 86

p. 87

p. 88

p. 89

p. 89

p. 89

p. 90

DESIGN EDITORIAL DO LIVRO DE FICÇÃO PORTUGUÊSFIGURAS



PÁGINA 112

FIGURAS 170

Projeto Prático - Encadernação e acabamento: 
Prensar os livros antes e depois de colar as capas às guardas.

FIGURA 171

Coleção Romancistas Portugueses (geral).

FIGURAS 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 180

Coleção Romancistas Portugueses (geral).

FIGURAS 181 a 280  (100 imagens)
Vista geral dos livros da coleção Romancistas Portugueses.
Linha 1: A Queda dum Anjo;
Linha 2: A Ilustre Casa de Ramires;
Linha 3: O Pobre de Pedir;
Linha 4: Os Meninos de Ouro;
Linha 5: O Bom Inverno.

FIGURAS 281, 282, 283, 284, 285, 286 e 287

Coleção Romancistas Portugueses 
(pormenores, manuseamento dos livros e geral).

p. 90

p. 92

p. 93

pp. 96-99

p. 100

DESIGN EDITORIAL DO LIVRO DE FICÇÃO PORTUGUÊSFIGURAS



ANEXOS



PÁGINA 114

p. 119

p. 123

p. 127
p. 130
p. 132
p. 136
p. 139
p. 143
p. 146
p. 149

p. 151
p. 160
p. 174
p. 186

p. 196

p. 198

ÍNDICE DE ANEXOS

A  Lista de Autores e Obras considerados para o estudo

B  Lista de Edições observadas no estudo

GALERIA DE IMAGENS DAS EDIÇÕES OBSERVADAS
C  Capas
D  Folhas de Rosto
E  Frontispícios
F  Entradas e Saídas de Capítulo 
G  Corpo de Texto
H  Índices
I  Fichas Técnicas
J  Colofãos

GRÁFICOS DE OBSERVAÇÃO E DE ANÁLISE DOS CASOS DE ESTUDO
L  Gráficos 1 a 9 - Revestimento/exterior
M  Gráficos 10 a 23 - Layout 
N  Gráficos 24 a 35 - Estrutura Editorial
O  Gráficos 36 a 45 - Tipografia

P  Tipologias dos Tipos utilizados na coleção

Q  Tabela de Estilos Tipográficos



PÁGINA 115

Ano Obra Autor
Páginas

(intervalo)

Movimento 

literário

1834 O Bobo Alexandre Herculano 160-300 Romantismo

1844 Eurico, o Presbítero Alexandre Herculano 180-240 Romantismo

1845 O Arco de Sant’Ana Almeida Garrett 250-400 Romantismo

1846 Viagens da Minha Terra Almeida Garrett 230-320 Romantismo

1848 O Monge de Cister (2 volumes) Alexandre Herculano
150-200 
150-200

Romantismo

1850/51 Anátema Camilo Castelo Branco 300-370 Romantismo

1851 O Pároco da Aldeia Alexandre Herculano 280-300 Romantismo

1861 Amor de Perdição Camilo Castelo Branco 180-260 Romantismo

1862 Coração, Cabeça e Estômago Camilo Castelo Branco 180-250 Romantismo

1866 A Queda dum Anjo Camilo Castelo Branco 210-270 Romantismo

1867 As Pupilas do Senhor Reitor Júlio Diniz 280-380 Romantismo

1867 Uma Família Inglesa Júlio Diniz 350-480 Romantismo

1868 A Morgadinha dos Canaviais Júlio Diniz 400-500 Romantismo

1870 O Mistério da Estrada de Sintra Ramalho Ortigão; Eça de Queirós 250-300 Realismo

1875 O Crime do Padre Amaro Eça de Queirós 400-560 Realismo

1878 O Primo Basílio Eça de Queirós 400-560 Realismo

1880 Corja Camilo Castelo Branco 170-270 Romantismo

1880 O Mandarim Eça de Queirós 130-200 Realismo

1883 A Brasileira de Prazins Camilo Castelo Branco 150-240 Romantismo

1887 A Relíquia Eça de Queirós 280-310 Realismo

LISTA DE AUTORES E OBRAS CONSIDERADOS PARA O ESTUDOANEXO A    
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1888 Os Maias Eça de Queirós 560-760 Realismo

1891 O Barão de Lavos Abel Botelho 350-420
Realismo

Naturalismo

1898 O Livro de Alba Abel Botelho ?
Realismo

Naturalismo

1900 A Ilustre Casa de Ramires Eça de Queirós 330-470 Realismo

1901 A Cidade e as Serras Eça de Queirós 240-490 Realismo

1901 Amanhã Abel Botelho 500-550
Realismo

Naturalismo

1903 A Farsa Raúl Brandão 130-150
Simbolismo
Modernismo

1906 Os Pobres Raúl Brandão 200-250
Simbolismo
Modernismo

1907 Fatal Dilema Abel Botelho 440-450
Realismo

Naturalismo

1910 Próspera Fortuna Abel Botelho ?
Realismo

Naturalismo

1917 Húmus Raúl Brandão 240-270
Simbolismo
Modernismo

1919 Terras do Demo Aquilino Ribeiro 250-260 Modernismo

1926 Andam Faunos pelos Bosques Aquilino Ribeiro 220-230 Modernismo

1931 O Pobre de Pedir Raúl Brandão 100-150
Simbolismo
Modernismo

1934 Jogo da Cabra-Cega José Régio 380-400 Modernismo

1940 Mau Tempo no Canal Vitorino Nemésio 360-500
Modernismo

Pós-modernismo

1942 O Príncipe com Orelhas de Burro José Régio 260-270 Modernismo

1953 Uma Abelha na Chuva Carlos Oliveira 130-140
Modernismo

Pós-modernismo

1954 O Trigo e o Joio Fernando Namora 270-290
Modernismo

Pós-modernismo

1954 A Sibila Agustina Bessa-Luís 250-300
Modernismo

Pós-modernismo

1959 Aparição Vergílio Ferreira 240-280
Modernismo

Pós-modernismo

LISTA DE AUTORES E OBRAS CONSIDERADOS PARA O ESTUDOANEXO A    
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1969 A Noite e o Riso Nuno Bragança 280-300 Pós-modernismo

1979 Memória de Elefante António Lobo Antunes 160-180
Pós-modernismo
Contemporâneo

1979 Os Cús de Judas António Lobo Antunes 200-230
Pós-modernismo
Contemporâneo

1983 Os Meninos de Ouro Agustina Bessa-Luís 320-350
Modernismo

Pós-modernismo

1984 Autópsia de um Mar em Ruínas João de Melo 300-370
Pós-modernismo
Contemporâneo

1988 As Naus António Lobo Antunes 190-200
Pós-modernismo
Contemporâneo

1988 A Costa dos Murmúrios Lídia Jorge 260 Pós-modernismo

1989 Crime em Ponta Delgada Francisco José Viegas 210-220
Pós-modernismo
Contemporâneo

1991 Morte no Estádio Francisco José Viegas 280-290
Pós-modernismo
Contemporâneo

2005 As Duas Águas do Mar Francisco José Viegas 360
Pós-modernismo
Contemporâneo

2005 A Instrução dos Amantes Inês Pedrosa 220-240
Pós-modernismo
Contemporâneo

1995 Ensaio sobre a Cegueira José Saramago 300-350
Pós-modernismo
Contemporâneo

1995 Um Céu Demasiado Azul Francisco José Viegas 320
Pós-modernismo
Contemporâneo

1997 Nas Tuas Mãos Inês Pedrosa 200-240
Pós-modernismo
Contemporâneo

2002 O Senhor Valery Gonçalo M. Tavares 80-100 Contemporâneo

2002 Fazes-me Falta Inês Pedrosa 220-230
Pós-modernismo
Contemporâneo

2006 Ambulância Manuel da Silva Ramos 280-290 Contemporâneo

2006 Camilo Broca Mário Cláudio 320-330 Contemporâneo

2007 Longe de Manaus Francisco José Viegas 480
Pós-modernismo
Contemporâneo

2008 O Império dos Pardais João Paulo Oliveira 520 Contemporâneo

2009 O Mar de Casablanca Francisco José Viegas 240
Pós-modernismo
Contemporâneo
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2009 Hotel Memória João Tordo ? Contemporâneo

2009 As Três Vidas João Tordo 400-420 Contemporâneo

2009 A Divina Miséria João de Melo 120
Pós-modernismo
Contemporâneo

2010 Uma Viagem à Índia Gonçalo M. Tavares 480-490 Contemporâneo

2010 Três Vidas ao Espelho Manuel da Silva Ramos 300-310 Contemporâneo

2010 O Bom Inverno João Tordo 290-310 Contemporâneo

2010 Os Íntimos Inês Pedrosa 270-280
Pós-modernismo
Contemporâneo

2013 O Colecionador de Erva Francisco José Viegas 310-320
Pós-modernismo
Contemporâneo

LISTA DE AUTORES E OBRAS CONSIDERADOS PARA O ESTUDOANEXO A    
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# Ano Obra Edição Editora Biblioteca

1 1866 A Queda dum Anjo 1ª Livraria de Campos Júnior
Biblioteca Nacional 

(arquivo digital)

2 1873 A Queda dum Anjo 2ª Typographia Lisbonense Biblioteca Nacional

3 1887 A Queda dum Anjo 3ª Campos & Ca.
Biblioteca João Paulo II 
(U. Católica de Lisboa)

4 1891 A Queda dum Anjo 4ª
Companhia Editora de 
Publicações Ilustradas

Biblioteca Municipal do Porto

5 1900 A Ilustre Casa de Ramires 1ª Livraria Chardron
Biblioteca Nacional 

(arquivo digital)

6 1904 A Ilustre Casa de Ramires 2ª Livraria Chardron Biblioteca Geral (U. Coimbra)

7 1907 A Queda dum Anjo 5ª
Parceria António 

Maria Pereira
Biblioteca Geral (U. Coimbra)

8 1912 A Ilustre Casa de Ramires 3ª Livraria Chardron Biblioteca Nacional

9
1917
1925

A Queda dum Anjo
6ª
7ª

Parceria António 
Maria Pereira

Biblioteca Geral (U. Coimbra)
Biblioteca FLUP

10
1917 a 
1924

A Ilustre Casa de Ramires 4ª à 7ª Livraria Chardron
Biblioteca Geral (U. Coimbra)

Biblioteca Nacional

11 1927 A Ilustre Casa de Ramires 8ª Livraria Chardron Biblioteca Nacional

12 1931 O Pobre de Pedir 1ª Seara Nova
Biblioteca João Paulo II 
(U. Católica de Lisboa)

13 1933 A Ilustre Casa de Ramires 9ª Livraria Lello Biblioteca Geral (U. Coimbra)

14 1933 A Ilustre Casa de Ramires 9ª Livraria Lello Biblioteca Nacional

15
1936 a 
1945

A Ilustre Casa de Ramires
10ª à 
14ª

Lello & Irmão
Biblioteca Geral (U. Coimbra)

Biblioteca Nacional

16 1948 A Queda dum Anjo 8ª
Parceria António 

Maria Pereira
Biblioteca Nacional

17 1951 A Ilustre Casa de Ramires Lello & Irmão Biblioteca Geral (U. Coimbra)

18 1959 A Queda dum Anjo 9ª
Parceria António 

Maria Pereira
Biblioteca Geral (U. Coimbra)

19
1960
1973

A Queda dum Anjo Editores Associados Biblioteca Nacional

20 1966 A Queda dum Anjo 10ª
Parceria António 

Maria Pereira
Biblioteca Nacional
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21
1968 a 
2010

A Ilustre Casa de Ramires
capa 
dura

Livros do Brasil
Biblioteca Geral (U. Coimbra)
Biblioteca Municipal do Porto

22
1968 a 
2010

A Ilustre Casa de Ramires
capa 
mole

Livros do Brasil
Biblioteca Municipal do Porto
Biblioteca Almeida Garrett

23
1977
1978

A Queda dum Anjo Círculo de Leitores
Biblioteca Municipal do Porto
Biblioteca Almeida Garrett

24 1979 A Queda dum Anjo 13ª
Parceria António 

Maria Pereira
Biblioteca Municipal do Porto

25 1980 A Ilustre Casa de Ramires Lello & Irmão Biblioteca Geral (U. Coimbra)

26
1980 a 
1982

A Ilustre Casa de Ramires 1ª à 7ª Círculo de Leitores
Biblioteca Municipal do Porto
Biblioteca Almeida Garrett

27 1981 A Queda dum Anjo Lello & Irmão Biblioteca Municipal do Porto

28
1981 a 
1984

A Queda dum Anjo 1ª à 6ª Círculo de Leitores Biblioteca Municipal do Porto

29 1981 A Ilustre Casa de Ramires Amigos do Livro Biblioteca Municipal do Porto

30 1982 A Ilustre Casa de Ramires 1ª Europa-América Biblioteca Geral (U. Coimbra)

31 1982 A Queda dum Anjo Porto Editora Biblioteca Nacional

32
1983 a 
1996

Os Meninos de Ouro 1ª à 8ª Guimarães Editores
Biblioteca Geral (U. Coimbra)

Biblioteca Nacional

33 1983 A Queda dum Anjo Civilização Biblioteca Municipal do Porto

34 1983 A Ilustre Casa de Ramires Verbo Biblioteca Geral (U. Coimbra)

35 1983 O Pobre de Pedir Editores Comunicação Biblioteca FLUP

36 1984 A Queda dum Anjo Anagrama Biblioteca Municipal do Porto

37 1984 A Ilustre Casa de Ramires Amigos do Livro Biblioteca Geral (U. Coimbra)

38 1985 A Queda dum Anjo 2ª Europa-América Biblioteca Municipal do Porto

39 1985 A Ilustre Casa de Ramires Círculo de Leitores Biblioteca Geral (U. Coimbra)

40
1986 a 
1998

A Queda dum Anjo 2ª à 4ª Ulisseia Biblioteca Municipal do Porto

41 1986 A Queda dum Anjo Porto Editora Biblioteca Geral (U. Coimbra)
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42 1986 A Queda dum Anjo Marujo Editora Biblioteca Municipal do Porto

43 1988 A Queda dum Anjo Círculo de Leitores Biblioteca Municipal do Porto

44
1988 
1995

A Ilustre Casa de Ramires
2ª
3ª

Ulisseia
Biblioteca Geral (U. Coimbra)
Biblioteca Municipal do Porto

45 1988 A Ilustre Casa de Ramires Resomnia Editores Biblioteca Municipal do Porto

46
1990 a 
1997

A Queda dum Anjo Porto Editora Biblioteca Municipal do Porto

47 1991 A Ilustre Casa de Ramires 2ª Europa-América Biblioteca Municipal do Porto

48 1993 A Ilustre Casa de Ramires
Círculo de Leitores 
(Temas e Debates)

Biblioteca Almeida Garrett

49 1994 A Queda dum Anjo Editores Reunidos (Público) Biblioteca Almeida Garrett

50 1999 A Queda dum Anjo Civilização Biblioteca Municipal do Porto

51
2003
2007

A Queda dum Anjo
1ª
2ª

Porto Editora Biblioteca Municipal do Porto

52 2003 A Queda dum Anjo 1ª D. Quixote Biblioteca Municipal do Porto

53 2004 A Queda dum Anjo Promoway D.L. Biblioteca Municipal do Porto

54 2004 A Ilustre Casa de Ramires Editorial Presença Biblioteca Geral (U. Coimbra)

55 2005 A Queda dum Anjo Planeta D’Agostini Biblioteca Nacional

56 2005 Os Meninos de Ouro 9ª Guimarães Editores Biblioteca Geral (U. Coimbra)

57 2006 A Queda dum Anjo Editorial Sol (Expresso) Biblioteca Municipal do Porto

58 2006 A Ilustre Casa de Ramires Planeta D’Agostini Biblioteca Geral (U. Coimbra)

59 2008 A Queda dum Anjo 1ª QuidNovi Biblioteca Municipal do Porto

60 2008 A Queda dum Anjo Oficina do Livro Biblioteca Municipal do Porto

61 2008 A Ilustre Casa de Ramires 1ª Porto Editora Biblioteca Geral (U. Coimbra)

62
2010 a 
2014

O Bom Inverno 1ª à 5ª D. Quixote
Biblioteca Municipal do Porto

Biblioteca FLUP
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63 2010 A Queda dum Anjo
1ª
2ª

K4 Biblioteca Geral (U. Coimbra)

64 2010 A Queda dum Anjo 1ª Porto Editora Biblioteca Municipal do Porto

65
2010
2011

A Queda dum Anjo
1ª
2ª

Nova Delphi Biblioteca Municipal do Porto

66 2010 A Ilustre Casa de Ramires 1ª Porto Editora Biblioteca Geral (U. Coimbra)

67 2010 Os Meninos de Ouro
Opera
Omnia

Guimarães Editores Biblioteca Geral (U. Coimbra)

68 2011 A Queda dum Anjo Tugaland Biblioteca Municipal do Porto

69 2011 A Queda dum Anjo 1ª Bertrand Biblioteca Geral (U. Coimbra)

70 2012 A Queda dum Anjo Civilização Biblioteca Geral (U. Coimbra)

71
2012 a 
2014

O Bom Inverno 1ª à 3ª BIS
Biblioteca Almeida Garrett

Biblioteca Geral (U. Coimbra)

72 2014 A Ilustre Casa de Ramires
Imprensa Nacional 

Casa da Moeda
Biblioteca Geral (U. Coimbra)

73 2014 A Ilustre Casa de Ramires 1ª Bertrand Biblioteca Geral (U. Coimbra)
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EXEMPLO DE CAPAS DAS EDIÇÕES OBSERVADASANEXO C    

FIGURAS 1 a 10

A Queda dum Anjo, 4ª ed.,
Companhia Editora de 
Publicações Ilustradas, 1891;

A Queda dum Anjo, 5ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1907;

A Ilustre Casa de Ramires, 8ª ed.,
Livraria Lello, 1927;

A Ilustre Casa de Ramires, 9ª ed.,
Livraria Lello, 1933;

A Ilustre Casa de Ramires, 10ª ed.,
Livraria Lello, 1936;

A Queda dum Anjo, 8ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1948;

A Queda dum Anjo, 9ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1959;

A Queda dum Anjo, 13ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1979;

A Ilustre Casa de Ramires,
Amigos do Livro, 1984;

A Queda dum Anjo,
Anagrama, 1984.
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EXEMPLO DE CAPAS DAS EDIÇÕES OBSERVADASANEXO C    

FIGURAS 11 a 20 

O Pobre de Pedir, 2ª ed.,
Editorial Comunicação, 1984;

A Ilustre Casa de Ramires,
Círculo de Leitores, 1985;

A Queda dum Anjo, 2ª ed.,
Europa-América, 1985;

A Queda dum Anjo,
Porto Editora, 1986;

A Queda dum Anjo, 2ª ed.,
Ulisseia, 1986;

A Ilustre Casa de Ramires,
Resomnia Editores, 1988;

A Ilustre Casa de Ramires, 2ª ed.,
Europa América, 1991;

A Ilustre Casa de Ramires,
Círculo de Leitores, 1993;

A Queda dum Anjo, 
Porto Editora, 1997;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Livros do Brasil, 1998.
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EXEMPLO DE CAPAS DAS EDIÇÕES OBSERVADASANEXO C    

FIGURAS 21 a 30

A Queda dum Anjo, 
D. Quixote, 2003;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Editorial Presença, 2004;

Os Meninos de Ouro, 9ª ed., 
Guimarães Editores, 2005;

A Queda dum Anjo, 
QuidNovi, 2008;

O Bom Inverno, 1ª ed.,
D. Quixote, 2010;

Os Meninos de Ouro, 
Edição Opera Omnia,
Guimarães Editores, 2010;

A Queda dum Anjo, 
K4, 2010;

A Queda dum Anjo, 
Bertrand, 2011;

A Queda dum Anjo, 
Tugaland, 2011;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Bertrand, 2014.
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EXEMPLO DE FOLHAS DE ROSTO DAS EDIÇÕES OBSERVADASANEXO D    

FIGURAS 31 a 40

A Ilustre Casa de Ramires, 1ª ed.,
Livraria Chardron, 1900;

A Queda dum Anjo, 5ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1907;

A Ilustre Casa de Ramires, 5ª ed., 
Livraria Chardron, 1920;

A Queda dum Anjo, 7ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1925;

A Ilustre Casa de Ramires, 9ª ed., 
Livraria Lello, 1933;

A Queda dum Anjo, 9ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1959;

A Queda dum Anjo,
Editores Associados, 1960;

A Queda dum Anjo,
Lello & Irmão, 1981;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Amigos do Livro, 1981 
(desdobrável);

A Queda dum Anjo,
Civilização, 1983;
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EXEMPLO DE FOLHAS DE ROSTO DAS EDIÇÕES OBSERVADASANEXO D    

FIGURAS 41 a 48

A Queda dum Anjo,
Europa-América, 1985;

A Ilustre Casa de Ramires, 
3ª ed., Ulisseia, 1995;

Os Meninos de Ouro, 9ª ed., 
Guimarães Editores, 2005;

A Queda dum Anjo,
Editorial Sol, 2006;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Planeta d'Agostini, 2006;

Os Meninos de Ouro, 
Edição Opera Omnia, 
Guimarães Editores, 2010;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Porto Editora, 2010;

O Bom Inverno, 
1ª ed., BIS, 2012.
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FIGURAS 49 a 58 

A Queda dum Anjo, 1ª ed.,
Campos Júnior, 1866;

A Queda dum Anjo, 5ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1907;

A Ilustre Casa de Ramires, 5ª ed., 
Livraria Chardron, 1920;

O Pobre de Pedir, 1ª ed., 
Seara Nova, 1931;

A Ilustre Casa de Ramires, 
10ª ed., Livraria Lello, 1936;

A Queda dum Anjo, 8ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1948;

A Queda dum Anjo, 10ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1959;

A Queda dum Anjo, 13ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1979;

A Queda dum Anjo, 
Lello & Irmão, 1981;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Amigos do Livro, 1981;

EXEMPLO DE FRONTISPÍCIOS DAS EDIÇÕES OBSERVADASANEXO E    
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EXEMPLO DE FRONTISPÍCIOS DAS EDIÇÕES OBSERVADASANEXO E    

FIGURAS 59 a 68

A Ilustre Casa de Ramires, 
Europa-América, 1982;

A Queda dum Anjo,
Civilização, 1983;

Os Meninos de Ouro, 1ª ed.,
Guimarães Editores, 1983;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Verbo, 1983;

A Queda dum Anjo,
Anagrama, 1984;

O Pobre de Pedir, 2ª ed.,
Editores Comunicação, 1984;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Círculo de Leitores, 1985;

A Queda dum Anjo,
2ª ed., Ulisseia, 1986;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Resomnia Editores, 1988;

A Ilustre Casa de Ramires, 
2ª ed., Europa-América, 1991.



PÁGINA 130

EXEMPLO DE FRONTISPÍCIOS DAS EDIÇÕES OBSERVADASANEXO E    

FIGURAS 69 a 78 

A Ilustre Casa de Ramires, 
3ª ed., Ulisseia, 1994;

A Queda dum Anjo, 
Porto Editora, 1997;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Livros do Brasil, 1998;

A Queda dum Anjo, 
Civilização, 1999;

Os Meninos de Ouro, 9ª ed., 
Guimarães Editores, 2005;

A Queda dum Anjo, 
Planeta d'Agostini, 2005;

A Ilustre Casa de Ramires, 
1ª ed., Porto Editora, 2008;

A Queda dum Anjo, 
QuidNovi, 2008;

O Bom Inverno, 1ª ed.,
Dom Quixote, 2010;

Os Meninos de Ouro, 
Edição Opera Omnia, 
Guimarães Editores, 2010.
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EXEMPLO DE FRONTISPÍCIOS DAS EDIÇÕES OBSERVADASANEXO E    

FIGURAS 79 a 84

A Queda dum Anjo, 
Porto Editora, 2010;

A Queda dum Anjo, 
Bertrand, 2011;

A Queda dum Anjo, 
Tugaland, 2011;

O Bom Inverno, 
1ª ed., BIS, 2012;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Bertrand, 2014;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Imprensa Nacional Casa 
da Moeda, 2014.
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EXEMPLO DE ENTRADA E SAÍDA DE CAPÍTULOS DAS EDIÇÕES OBSERVADASANEXO F 

FIGURAS 85 a 94

A Queda dum Anjo, 2ª ed., 
Typographia Lisbonense, 1873;

A Queda dum Anjo, 3ª ed.,
Campos Editores, 1887;

A Queda dum Anjo, 
Companhia Editora de 
Publicações Ilustradas, 1891;

A Ilustre Casa de Ramires, 1ª ed.,
Livraria Chardron, 1900;

A Queda dum Anjo, 5ª ed.,
Parceria Antónia Maria 
Pereira, 1907;

A Queda dum Anjo, 7ª ed.,
Parceria Antónia Maria 
Pereira, 1925;

A Ilustre Casa de Ramires, 8ª ed.,
Livraria Chardron, 1927;

O Pobre de Pedir, 1ª ed., 
Seara Nova, 1931;

A Ilustre Casa de Ramires, 9ª ed.,
Livraria Lello, 1933;

A Queda dum Anjo, 9ª ed.,
Parceria Antónia Maria 
Pereira, 1959.
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EXEMPLO DE ENTRADA E SAÍDA DE CAPÍTULOS DAS EDIÇÕES OBSERVADASANEXO F 

FIGURAS 95 a 104

A Queda dum Anjo, 10ª ed.,
Parceria Antónia Maria 
Pereira, 1966;

A Queda dum Anjo,
Editores Associados, 1960;

A Queda dum Anjo,
Círculo de Leitores, 1977;

A Ilustre Casa de Ramires,
Lello & Irmão, 1980;

A Queda dum Anjo, 
Lello & Irmão, 1981;

A Ilustre Casa de Ramires,
Amigos do Livro, 1981;

A Queda dum Anjo, 
Civilização, 1983;

Os Meninos de Ouro, 1ª ed.,
Guimarães Editores, 1983;

O Pobre de Pedir, 2ª ed.,
Editorial Comunicação, 1984;

A Queda dum Anjo, 
Editores Reunidos, 1994.
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FIGURAS 105 a 114 

A Queda dum Anjo, 
D. Quixote, 2003;

A Queda dum Anjo, 
Promoway, 2004;

Os Meninos de Ouro, 9ª ed.,
Guimarães Editores, 2005;

A Queda dum Anjo, 
Editorial Sol, 2006;

A Queda dum Anjo, 
Oficina do Livro, 2008;

A Queda dum Anjo, 
K4, 2010;

A Queda dum Anjo, 
Nova Delphi, 2010;

A Queda dum Anjo, 
Bertrand, 2011;

O Bom Inverno, 
1ª ed., BIS, 2012;

A Queda dum Anjo, 
Civilização, 2012.

EXEMPLO DE ENTRADA E SAÍDA DE CAPÍTULOS DAS EDIÇÕES OBSERVADASANEXO F 
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EXEMPLO DE CORPO DE TEXTO DAS EDIÇÕES OBSERVADAS

FIGURAS 115 a 124 

A Queda dum Anjo, 2ª ed.,
Typographia Lisbonense, 1873;

A Queda dum Anjo, 3ª ed.,
Campos Editores, 1887;

A Queda dum Anjo, 4ª ed.,
Companhia Editora de 
Publicações Ilustradas, 1891;

A Ilustre Casa de Ramires, 1ª ed.,
Livraria Chardron, 1900;

A Queda dum Anjo, 5ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1907;

A Ilustre Casa de Ramires, 5ª ed.,
Livraria Chardron, 1920;

A Ilustre Casa de Ramires, 8ª ed.,
Livraria Chardron, 1927;

O Pobre de Pedir, 1ª ed.,
Seara Nova, 1931;

A Ilustre Casa de Ramires, 
9ª ed., Livraria Lello, 1933;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Lello & Irmão, 1951.

ANEXO G 
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EXEMPLO DE CORPO DE TEXTO DAS EDIÇÕES OBSERVADASANEXO G 

FIGURAS 125 a 134

A Queda dum Anjo, 9ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1959;

A Queda dum Anjo,
Editores Associados, 1960;

A Queda dum Anjo, 10ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1966;

A Queda dum Anjo, 13ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1979;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Lello & Irmão, 1980;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Amigos do Livro, 1981;

A Queda dum Anjo,
Porto Editora, 1982;

A Queda dum Anjo,
Civilização, 1983;

Os Meninos de Ouro, 1ª ed.,
Guimarães Editores, 1983;

A Queda dum Anjo,
Anagrama, 1984.
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EXEMPLO DE CORPO DE TEXTO DAS EDIÇÕES OBSERVADAS

FIGURAS 135 a 144

O Pobre de Pedir, 1ª ed.,
Editorial Comunicação, 1984;

A Queda dum Anjo,
Círculo de Leitores, 1985;

A Queda dum Anjo,
Europa-América, 1985;

A Queda dum Anjo,
2ª ed., Ulisseia, 1986;

A Queda dum Anjo,
Círculo de Leitores, 1988;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Europa-América, 1991;

A Queda dum Anjo,
Editores Reunidos, 1994;

A Queda dum Anjo,
Porto Editora, 1997;

A Queda dum Anjo,
Dom Quixote, 2003;

A Queda dum Anjo,
Porto Editora, 2003.

ANEXO G 
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EXEMPLO DE CORPO DE TEXTO DAS EDIÇÕES OBSERVADASANEXO G 

FIGURAS 145 a 154 

A Queda dum Anjo,
Promoway, 2004;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Planeta d'Agostini, 2006;

A Queda dum Anjo,
QuidNovi, 2008;

Os Meninos de Ouro, 
Edição Opera Omnia,
Guimarães Editores, 2010;

A Queda dum Anjo,
K4, 2010;

A Queda dum Anjo, 1ª ed.,
Nova Delphi, 2010;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Bertrand, 2011;

A Queda dum Anjo, 
Tugaland, 2011;

O Bom Inverno, 
1ª ed., BIS, 2012;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Imprensa Nacional Casa 
da Moeda, 2014.
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EXEMPLO DE ÍNDICES DAS EDIÇÕES OBSERVADASANEXO H

FIGURAS 155 a 164 

A Queda dum Anjo, 1ª ed.,
Campos Júnior, 1866;

A Queda dum Anjo, 3ª ed.,
Campos Editores, 1887;

A Queda dum Anjo, 5ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1907;

A Queda dum Anjo, 7ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1925;

O Pobre de Pedir, 1ª ed.,
Seara Nova, 1931;

A Queda dum Anjo, 8ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1948;

A Queda dum Anjo, 9ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1959;

A Queda dum Anjo,
Editores Associados, 1960;

A Queda dum Anjo, 10ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1966;

A Queda dum Anjo, 13ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1979.
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EXEMPLO DE ÍNDICES DAS EDIÇÕES OBSERVADASANEXO H

FIGURAS 165 a 174 

A Ilustre Casa de Ramires,
Amigos do Livro, 1981;

A Queda dum Anjo, 
Porto Editora, 1982;

A Queda dum Anjo, 
Anagrama, 1984;

O Pobre de Pedir, 2ª. ed.,
Editorial Comunicação, 1984;

A Queda dum Anjo, 
Europa-América, 1985;

A Queda dum Anjo, 
Marujo Editora, 1986;

A Queda dum Anjo, 
Porto Editora, 1986;

A Queda dum Anjo, 2ª ed.,
Ulisseia, 1986;

A Queda dum Anjo, 
Editores Reunidos, 1994;

A Queda dum Anjo, 
Porto Editora, 1997.
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EXEMPLO DE ÍNDICES DAS EDIÇÕES OBSERVADASANEXO H

FIGURAS 175 a 182 

A Queda dum Anjo, 
D, Quixote, 2003;

A Queda dum Anjo, 
Porto Editora, 2003;

A Queda dum Anjo, 
Promoway, 2004;

A Queda dum Anjo, 
Editorial Sol, 2006;

A Queda dum Anjo, 
K4, 2010;

A Queda dum Anjo, 1ª ed.,
Nova Delphi, 2010;

A Queda dum Anjo, 
Bertrand, 2011;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Imprensa Nacional Casa 
da Moeda, 2014.
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EXEMPLO DE FICHAS TÉCNICAS DAS EDIÇÕES OBSERVADASANEXO I 

FIGURAS 183 a 192 

A Queda dum Anjo,
Círculo de Leitores, 1977;

A Queda dum Anjo,
Civilização, 1983;

O Pobre de Pedir, 2ª ed.,
Editorial Comunicação, 1984;

A Queda dum Anjo,
Marujo Editora, 1986;

A Queda dum Anjo,
Porto Editora, 1986;

A Queda dum Anjo,
Círculo de Leitores, 1988;

A Ilustre Casa de Ramires,
Europa-América, 1991;

A Ilustre Casa de Ramires,
Círculo de Leitores, 1993;

A Queda dum Anjo,
Editores Reunidos, 1994;

A Queda dum Anjo,
Dom Quixote, 2003.
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EXEMPLO DE FICHAS TÉCNICAS DAS EDIÇÕES OBSERVADASANEXO I 

FIGURAS 193 a 202 

A Queda dum Anjo,
Porto Editora, 2003;

A Ilustre Casa de Ramires,
Editorial Presença, 2004;

A Queda dum Anjo,
Promoway, 2004;

Os Meninos de Ouro, 9ª ed.,
Guimarães Editores, 2005;

A Queda dum Anjo,
Planeta d'Agostini, 2005;

A Queda dum Anjo,
Editorial Sol, 2006;

A Ilustre Casa de Ramires,
Planeta d'Agostini, 2006;

A Queda dum Anjo,
Oficina do Livro, 2008;

A Queda dum Anjo,
QuidNovi, 2008;

O Bom Inverno, 1ª ed.,
Dom Quixote, 2010.
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EXEMPLO DE FICHAS TÉCNICAS DAS EDIÇÕES OBSERVADASANEXO I 

FIGURAS 203 a 208 

A Queda dum Anjo, 1ª ed.,
Nova Delphi, 2010;

A Queda dum Anjo,
Tugaland, 2010;

O Bom Inverno, 1ª ed.,
BIS, 2012;

A Queda dum Anjo,
Civilização, 2012;

A Ilustre Casa de Ramires,
Bertrand, 2014;

A Ilustre Casa de Ramires,
Imprensa Nacional Casa 
da Moeda, 2014.
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EXEMPLO DE COLOFÃOS DAS EDIÇÕES OBSERVADASANEXO J 

FIGURAS 209 a 218 

A Ilustre Casa de Ramires, 5ª ed.,
Livraria Chardron, 1920;

A Ilustre Casa de Ramires, 9ª ed.,
Livraria Lello, 1933;

A Queda dum Anjo, 9ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1959;

A Queda dum Anjo, 10ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1966;

A Queda dum Anjo, 13ª ed.,
Parceria António Maria 
Pereira, 1979.

A Ilustre Casa de Ramires, 
Amigos do Livro, 1981;

A Queda dum Anjo,
Porto Editora, 1982.

Os Meninos de Ouro, 1ª ed.,
Guimarães Editores, 1983;

A Ilustre Casa de Ramires, 
Verbo, 1983;

O Pobre de Pedir, 2ª ed.,
Editorial Comunicação, 1984.
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EXEMPLO DE COLOFÃOS DAS EDIÇÕES OBSERVADASANEXO J 

FIGURAS 219 a 222 

A Queda dum Anjo,
Porto Editora, 1986;

A Ilustre Casa de Ramires,
Livros do Brasil, 1998;

Os Meninos de Ouro, 
Edição Opera Omnia,
Guimarães Editores, 2010;

A Ilustre Casa de Ramires,
Imprensa Nacional Casa 
da Moeda, 2014.
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GRÁFICOS 1 A 9 – REVESTIMENTO/EXTERIOR DO LIVROANEXO L

GRÁFICO I
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GRÁFICO 2

GRÁFICOS 1 A 9 – REVESTIMENTO/EXTERIOR DO LIVROANEXO L
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GRÁFICO 3

GRÁFICOS 1 A 9 – REVESTIMENTO/EXTERIOR DO LIVROANEXO L
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42,86 %

GRÁFICO 4

GRÁFICOS 1 A 9 – REVESTIMENTO/EXTERIOR DO LIVROANEXO L
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GRÁFICO 5

GRÁFICOS 1 A 9 – REVESTIMENTO/EXTERIOR DO LIVROANEXO L
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GRÁFICO 6

GRÁFICOS 1 A 9 – REVESTIMENTO/EXTERIOR DO LIVROANEXO L
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GRÁFICO 7

GRÁFICOS 1 A 9 – REVESTIMENTO/EXTERIOR DO LIVROANEXO L
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GRÁFICO 8

GRÁFICOS 1 A 9 – REVESTIMENTO/EXTERIOR DO LIVROANEXO L
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GRÁFICO 9CONTEÚDOS GRÁFICOS

GRÁFICOS 1 A 9 – REVESTIMENTO/EXTERIOR DO LIVROANEXO L
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GRÁFICO 10

GRÁFICOS 10 A 23 – LAYOUTANEXO M

LAYOUT
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GRÁFICO 11

GRÁFICOS 10 A 23 – LAYOUTANEXO M

LAYOUT
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GRÁFICO 12

GRÁFICOS 10 A 23 – LAYOUTANEXO M

LAYOUT
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GRÁFICO 13

GRÁFICOS 10 A 23 – LAYOUTANEXO M

LAYOUT
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GRÁFICO 14

GRÁFICOS 10 A 23 – LAYOUTANEXO M

LAYOUT
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GRÁFICO 15

GRÁFICOS 10 A 23 – LAYOUTANEXO M

LAYOUT
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GRÁFICO 16

GRÁFICOS 10 A 23 – LAYOUTANEXO M

LAYOUT
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GRÁFICO 17

GRÁFICOS 10 A 23 – LAYOUTANEXO M

LAYOUT
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GRÁFICO 18

GRÁFICOS 10 A 23 – LAYOUTANEXO M

LAYOUT
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GRÁFICO 19

GRÁFICOS 10 A 23 – LAYOUTANEXO M

LAYOUT
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GRÁFICO 20

GRÁFICOS 10 A 23 – LAYOUTANEXO M

LAYOUT
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GRÁFICO 21

GRÁFICOS 10 A 23 – LAYOUTANEXO M

ENTRADA DE CAPÍTULOS
ALTURA DO BLOCO DE TEXTOLAYOUT
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GRÁFICO 22

GRÁFICOS 10 A 23 – LAYOUTANEXO M

LAYOUT
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GRÁFICO 23

GRÁFICOS 10 A 23 – LAYOUTANEXO M

LAYOUT
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GRÁFICO 24

GRÁFICOS 24 A 35 – ESTRUTURA EDITORIALANEXO N
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GRÁFICO 25

88,89 %

33,33 %

GRÁFICOS 24 A 35 – ESTRUTURA EDITORIALANEXO N
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GRÁFICO 26

GRÁFICOS 24 A 35 – ESTRUTURA EDITORIALANEXO N
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GRÁFICO 27

GRÁFICOS 24 A 35 – ESTRUTURA EDITORIALANEXO N
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GRÁFICO 28

GRÁFICOS 24 A 35 – ESTRUTURA EDITORIALANEXO N
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GRÁFICO 29

GRÁFICOS 24 A 35 – ESTRUTURA EDITORIALANEXO N
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GRÁFICO 30

GRÁFICOS 24 A 35 – ESTRUTURA EDITORIALANEXO N
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GRÁFICO 31

GRÁFICOS 24 A 35 – ESTRUTURA EDITORIALANEXO N
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GRÁFICO 32

GRÁFICOS 24 A 35 – ESTRUTURA EDITORIALANEXO N
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GRÁFICO 33

GRÁFICOS 24 A 35 – ESTRUTURA EDITORIALANEXO N
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GRÁFICO 34

GRÁFICOS 24 A 35 – ESTRUTURA EDITORIALANEXO N
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GRÁFICO 35

GRÁFICOS 24 A 35 – ESTRUTURA EDITORIALANEXO N
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GRÁFICO 36

GRÁFICOS 36 A 45 – TIPOGRAFIAANEXO O
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GRÁFICO 37

3,23 %

GRÁFICOS 36 A 45 – TIPOGRAFIAANEXO O
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GRÁFICO 38

55,56% (5 ocorr�ncias)

11,11% (1 ocorr�ncia)

14,29 % 
14,29 % 

(1 ocorr�ncia)

(1 ocorr�ncia)

GRÁFICOS 36 A 45 – TIPOGRAFIAANEXO O
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GRÁFICO 39

GRÁFICOS 36 A 45 – TIPOGRAFIAANEXO O
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GRÁFICO 40

GRÁFICOS 36 A 45 – TIPOGRAFIAANEXO O
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GRÁFICO 41

GRÁFICOS 36 A 45 – TIPOGRAFIAANEXO O
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GRÁFICO 42

GRÁFICOS 36 A 45 – TIPOGRAFIAANEXO O
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GRÁFICO 43

(2 ocorr�ncias)

(2 ocorr�ncias)

(2 ocorr�ncias)

GRÁFICOS 36 A 45 – TIPOGRAFIAANEXO O



PÁGINA 190

GRÁFICO 44

GRÁFICOS 36 A 45 – TIPOGRAFIAANEXO O
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GRÁFICO 45

(2 ocorr�ncias)

GRÁFICOS 36 A 45 – TIPOGRAFIAANEXO O
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vol. 1   Camilo Castelo Branco: A Queda dum Anjo

Waulbaum MT Std - Regular 12,5 pt

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

vol. 2   Eça de Queirós: A Ilustre Casa de Ramires

Century - Regular 10 pt

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
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ITC Franklin Gothic Std - Book 11 pt
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

vol. 3   Raúl Brandão: O Pobre de Pedir

Joanna MT Std - Regular 11,5 pt

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ITC Avant Garde Gothic Std - Book 10 pt

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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vol. 4   Agustina Bessa-Luís: Os Meninos de Ouro

Baskerville - Regular 11 pt

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Univers LT Std - Roman 10,5 pt

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

vol. 5   João Tordo: O Bom Inverno

Adobe Garamond Pro - Regular 11,5 pt
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Myriad Pro - Regular 11 pt

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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A Queda 

dum Anjo

A Ilustre Casa 

de Ramires
O Pobre de Pedir

Os Meninos 

de Ouro
O Bom Inverno

Folha de Rosto elementos alinhados ao centro

Elemento
“coleção”

Walbaum 9pt 
VERSAIS REGULAR

Franklin Gothic 8pt
caixa baixa book

Avant Garde 8pt
caixa baixa book

Univers 8pt
caixa baixa light

Myriad 9,5pt
caixa baixa regular

Elemento 
“Romancistas 
Portugueses”

Walbaum 12,5pt
VERSAIS MEDIUM

Franklin Gothic 11pt
Demi

Avant Garde 9,5pt
VERSAIS DEMI

Univers 10pt
VERSAIS BOLD

Myriad 11,5pt
Bold

Movimento 
literário

Walbaum 12,5pt
VERSAIS REGULAR

Century 10pt
VERSAIS REGULAR

Joanna 11,5pt
VERSAIS REGULAR

Baskerville 11pt
VERSAIS REGULAR

Garamond 11,5pt
VERSAIS REGULAR

Frontispício elementos alinhados ao centro

Autor
Walbaum 14,5pt
VERSAIS MEDIUM

Century 14pt
VERSAIS REGULAR

Joanna 24pt
VERSAIS REGULAR

Baskerville 28pt
VERSAIS REGULAR

Garamond 18pt
VERSAIS REGULAR

Título da obra
Walbaum 26pt

VERSAIS MEDIUM

Franklin Gothic 36pt
VERSAIS BOOK COMPRESSED

Avant Garde 36pt
VERSAIS DEMI

Baskerville 13pt
VERSAIS REGULAR

Garamond 40pt
VERSAIS BOLD

Subtitulo
Walbaum 9pt 

VERSAIS REGULAR

Century 10pt
Regular

não tem
Univers 8pt

caixa baixa light

Garamond 11,5pt
Regular

Elemento
“edição 
singular”

Walbaum 9pt 
VERSAIS REGULAR

Franklin Gothic 8pt
caixa baixa book

Avant Garde 8pt
caixa baixa regular

Univers 8pt
caixa baixa light

Myriad 9,5pt
caixa baixa regular

Elemento 
“Livros 

Artesanais”

Walbaum 12,5pt
VERSAIS MEDIUM

Franklin Gothic 11pt
Demi

Avant Garde 9,5pt
VERSAIS DEMI

Univers 10pt
VERSAIS BOLD

Myriad 11,5pt
Bold

Local
Walbaum 9pt 

VERSAIS REGULAR

Franklin Gothic 8pt
Book

Joanna 11,5pt
VERSAIS REGULAR

não tem não tem

Data
Walbaum 9pt 

VERSAIS REGULAR

Franklin Gothic 8pt
Book

Joanna 11pt
VERSAIS REGULAR

não tem não tem

Ficha Técnica elementos alinhados segundo um eixo central

Títulos
Walbaum 10,5pt 
versaletes medium

Franklin Gothic 7,5pt
caixa baixa demi

Avant Garde 8pt
caixa baixa demi

Univers 8pt
caixa baixa bold

Myriad 8pt
caixa baixa bold

TABELA DE ESTILOS TIPOGRÁFICOSANEXO Q
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Créditos
Walbaum 10,5pt 

Regular

Century 9pt
Regular

Joanna 11pt
Regular

Baskerville 10pt
Regular

Garamond 10pt
Regular

Lista de 

Obras

Títulos alinahdos ao centro;

Corpo de texto alinhado à esquerda (se em duas colunas) ou ao centro (se uma coluna)

Título
“Romancistas
Portugueses”

Walbaum 13pt 
VERSAIS MEDIUM

Franklin Gothic 12pt
VERSAIS DEMI

Avant Garde 12pt
VERSAIS DEMI

Univers 12pt
VERSAIS BOLD

Myriad 13pt
VERSAIS BOLD

Subtítulo
“volumes da 

coleção”

Walbaum 10,5pt
VERSAIS REGULAR

Franklin Gothic 9pt
caixa baixa book

Avant Garde 8pt
caixa baixa regular

Univers 9pt
Light

Myriad 9,5pt
Regular

Volume 
da obra e 

Movimento 

Walbaum 10,5pt
versaletes regular

Franklin Gothic 8pt
Book

Avant Garde 8pt
Demi

Univers 9pt
Light

Myriad 9,5pt
Regular

Autor
Walbaum 11,5pt

Medium

Century 9,5pt
Bold

Joanna 11pt
Regular

Univers 9pt
Bold

Garamond 11,5pt
Bold

Título da obra
Walbaum 12,5pt

Itálico

Century 10pt
Itálico

Joanna 12pt
Itálico

Baskerville 11,5pt
Itálico

Garamond 12,5
Itálico

Introdução 

da edição

Títulos alinhados à direita; 

Corpo de texto justificado

Títulos
Walbaum 11pt

VERSAIS MEDIUM

Franklin 
Gothic 12pt

VERSAIS DEMI

Avant Garde 10pt
caixa baixa demi

Univers 9pt
VERSAIS BOLD

Myriad 11,5pt
Bold

Corpo de 
Texto

Walbaum 12,5pt
Regular; Medium; 

Medium Itálico

Century 10pt; 9,5pt
Regular; Bold

Joanna 11,5pt; 12pt
Regular; Semibold;

Itálico

Baskerville 11pt
Regular; Semibold; 

Semibold Itálico

Garamond 11,5pt
Regular; Bold; 

Bold Itálico

Página de 

Título
Elementos alinhados ao centro

Autor
Walbaum 10,5pt 

VERSAIS REGULAR

Century 10pt
VERSAIS REGULAR

Joanna 11,5pt
VERSAIS REGULAR

Univers 9pt
VERSAIS BOLD

Myriad 11,5pt
Bold

Título da Obra
Walbaum 13pt

VERSAIS MEDIUM

Franklin Gothic 13pt
VERSAIS DEMI

Avant Garde 12pt
VERSAIS DEMI

Baskerville 13pt
VERSAIS REGULAR

Garamond 13pt
Regular

Entrada de 

capítulo

Número de capítulo, Títulos e subtilulos ao centro;

Citações de outros autores e outros destaques ao centro ou à margem exterior

Número 
capítulo 

(romano)

Walbaum 10,5pt 
VERSAIS REGULAR

Century 10pt
VERSAIS REGULAR

Joanna 11,5pt
VERSAIS SEMIBOLD 

Univers 9pt
VERSAIS BOLD

Baskerville 9,5pt
VERSAIS SEMIBOLD

Garamond 13pt
VERSAIS REGULAR

TABELA DE ESTILOS TIPOGRÁFICOSANEXO Q
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Títulos
Walbaum 13pt

VERSAIS MEDIUM
não tem

Joanna 13pt
VERSAIS SEMIBOLD

Baskerville 13pt
VERSAIS REGULAR

Garamond 13pt
Regular

Subcapítulos não tem não tem
Joanna 11,5pt

VERSAIS SEMIBOLD
não tem não tem

Outros
(citações, etc.)

não tem não tem não tem
Baskerville 11,5pt

Itálico
não tem

Corpo de 

texto
Justificado, recuo à esquerda da primeira linha de 5mm

Geral
Walbaum 12,5pt 

Regular; Itálico

Century 10pt 
Regular; Itálico

Joanna 11,5pt; 12pt 
Regular; Itálico

Baskerville 11pt 
Regular; Itálico

Garamond 11,5pt
Regular; Itálico

Citações, 
cartas, 

destaques…

Walbaum 12,5pt 
Itálico

Century 10pt 
Itálico

Joanna 12pt 
Itálico

Baskerville 11pt 
Itálico

Garamond 11,5pt
Itálico

Números 
árabes

Walbaum 11,5pt
Regular

Century 9pt 
Regular 

Joanna 11pt 
Regular 

Baskerville 10pt 
Regular 

Garamond 10,5pt
Regular

Números 
romanos

Walbaum 12,5pt 
versaletes regular

Century 9pt 
VERSAIS REGULAR

Joanna 10pt 
VERSAIS REGULAR 

Baskerville 9,5pt 
VERSAIS REGULAR 

Garamond 10pt
VERSAIS REGULAR

Acrónimos
Walbaum 12,5pt 

versaletes regular

Century 9pt 
VERSAIS REGULAR

Joanna 10pt 
VERSAIS REGULAR 

Baskerville 9,5pt 
VERSAIS REGULAR 

Garamond 10pt
VERSAIS REGULAR

Notas de 

Rodapé

Justificado, recuo à esquerda de 5mm

Números de chamada recuo à esquerda de -5mm

Número de 
chamada

Walbaum 8,5pt 
Medium

Century 7pt 
Bold

não tem não tem
Myriad 8,5pt 
Semibold

Texto
 Walbaum 9pt 
Regular; Itálico

Century 7pt 
Regular; Itálico

não tem não tem
Myriad 8,5 pt
Light; Light Itálico

Números 
árabes

Walbaum 8,5pt 
Regular

Century 7pt 
Regular

não tem não tem
Myriad 8pt 

Regular

Números 
romanos

Walbaum 8pt 
Regular

Century 7pt 
Regular

não tem não tem
Myriad 8pt 

Regular

TABELA DE ESTILOS TIPOGRÁFICOSANEXO P
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Índice
Título alinhado ao centro;

Corpo de texto alinhado à esquerda e distribuído em uma ou duas colunas

Título 
“Índice”

Walbaum 13pt
VERSAIS MEDIUM

Franklin Gothic 12pt
VERSAIS DEMI

Avant Garde 12pt
VERSAIS DEMI

Univers 12pt
VERSAIS BOLD

Myriad 13pt
VERSAIS BOLD

Títulos de 
capítulo/secção

Walbaum 12,5pt
Regular

não tem
Joanna 11,5pt; 12pt

Regular; Itálico

Baskerville 10pt
Regular

não tem

Número de 
capítulo

Walbaum 10,5pt
Regular

Century 10pt; 9,5pt
Regular;

VERSAIS REGULAR

Joanna 11pt 
Bold

Univers 8pt
VERSAIS BOLD

Baskerville 8,5pt 
VERSAIS SEMIBOLD

Garamond 11,5pt
Regular; Bold

Garamond 10,5pt
Regular

Números 
de página

Walbaum 11,5pt
Regular

Century 9,5pt
Regular

Joanna 11pt 
Regular 

Baskerville 8,5pt 
Regular

Myriad 9,5pt
Semibold

Colofão Alinhado ao centro

Corpo de 
texto

Walbaum 11,5pt
Itálico

Century 10pt
Itálico

Joanna 12pt
Itálico

Baskerville 11,5pt
Itálico

Garamond 11,5pt
Itálico

Números 
árabes

Walbaum 10,5pt
Itálico

Century 9pt
Itálico

Joanna 11pt
Itálico

Baskerville 10,5pt
Itálico

Garamond 10,5pt
Itálico

Cabeçalhos
Elementos alinhados ao centro;

Fólio alinhado ao centro ou à margem exterior

Texto não tem
Century 8pt

VERSAIS REGULAR

Avant Garde 8pt 
VERSAIS BOOK

Baskerville 9pt
VERSAIS REGULAR

não tem

Fólio
Walbaum 10,5pt 

Regular

Century 7,5pt
Regular

Avant Garde 7,5pt 
Regular

não tem não tem

Rodapés Fólio alinhado ao centro ou à margem exterior

Fólio não tem não tem não tem
Baskerville 9pt

Regular

Myriad 8pt
Light

TABELA DE ESTILOS TIPOGRÁFICOSANEXO P




