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RESUMO
A relevância do problema desta investigação incide nas consequências do surgimento 

das novas plataformas de informação que gradualmente conquistam novos leito-

res, refl ectindo-se numa redução da adesão à media impressa. Consequentemente o 

papel do designer revela-se crucial na busca das novas estratégias de maior efi cácia e 

modernização no design gráfi co para imprensa jornalística. 

A presente investigação pretende abordar o papel do design gráfi co e editorial na 

imprensa jornalística portuguesa. Através observação directa comparativa e da aná-

lise de dois jornais generalistas portugueses Sol e Expresso, visa-se compreender as 

premissas gráfi cas que potencializam a estrutura editorial do jornal. A informação reu-

nida será aplicada num projecto de redesign da primeira página do jornal semanário Sol.

Considerando o cariz teórico-prático da investigação, esta será desenvolvida seguindo 

uma metodologia faseada em três partes distintas. Na primeira fase tenciona-se ela-

borar um amplo estudo bibliográfi co, tendo como base os seguintes pontos: o papel 

de design gráfi co no jornal, a estrutura do jornal do ponto de vista editorial e a articu-

lação dos elementos gráfi cos na primeira página de um jornal. Estes serão assumidos 

como a base da observação comparativa dos jornais semanários generalistas portu-

gueses Expresso e Sol. Esta observação representa assim a segunda fase do processo 

metodológico. A terceira fase é caracterizada pela aplicação das informações reunidas 

num projecto prático. Este projecto consistirá numa proposta de redesign da primeira 

página do jornal Sol, que será posteriormente testada e validada.

As conclusões encontradas centram-se na capacidade proveniente da manipulação 

de componentes como a imagem, utilização da cor, hierarquia tipográfi ca e distribui-

ção de conteúdos de potencializar a estrutura editorial de uma publicação. A utiliza-

ção destes elementos utilizados de forma estratégica são assim imprescindíveis para 

o sucesso do redesign e optimização da identidade do jornal.

 PALAVRAS-CHAVE

► Design Editorial

► Imprensa Jornalística

► Redesign

► Semanário

► Identidade
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ABSTRACT
Th e relevance of the problem of this research is it’s focus on the consequences of 

the emergence new information platforms that gradually gain new readers. Th is is 

refl ected in the reduction of the usage of print media. Consequently the role of the 

designer reveals itself crucial in the investigation of new strategies for effi  ciency and 

modernization in graphic design for the news’ media.

Th is research pretends to understand the role of graphic and editorial design in the 

Portuguese news media. Th rough a comparative, directive observation and analysis 

of two portuguese newspapers, Sol and Expresso, it will be comprehend the graphic 

assumptions that enhance the editorial structure of a newspaper. Th e gathered infor-

mation will be applied in a redesign project of the cover of a newspaper.

Considering the theoretical and practical nature of this research, it will be developed 

following a methodology phased in three parts. Th e fi rst phase intends to develop a 

large bibliographical study, based on the following points: the role of graphic design 

in the newspaper, the newspaper’s editorial, typographical, hierarchical and the fi rst 

page structures. Th ese are the bases of the comparative observation of general Portu-

guese newspapers. Th is observation represents the second phase of the methodologi-

cal process. Th e third phase is characterized by the application of the gathered infor-

mation in a practical project. Th is project will consist in a proposal of the Sol’s newspaper 

front-page redesign, which afterwards will be tested and validated.  

Th e fi nding conclusions focus on the ability of the manipulation of image, color usage, 

typography hierarchy, and distribution of content, resulting on a potentiation of the 

newspaper’s editorial structure. Th e use of these elements as a strategy is imperative to 

the success of the redesign and the optimization of the newspaper identity.

KEYWORDS

► Editorial Design 

► Press Media 

► Redesign

► Weekly Newspaper

► Identity
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INTRODUÇÃO

1.1 ÂMBITO DE INVESTIGAÇÃO
O jornal impresso é um dos meios de comunicação mais populares do nosso quoti-

diano. De carácter único, desde sempre contribuiu para o conhecimento da popula-

ção, mantendo-a informada sobre as mais variadas temáticas. Pela sua posição vulne-

rável face aos mais recentes veículos de informação, o seu estudo é hoje crucial para 

a sua subsistência. Com o desenvolvimento das novas tecnologias e novos suportes, 

a imprensa generalista foi fi cando no plano de fundo dos meios de comunicação, per-

dendo o seu protagonismo e relevância que deteve até às últimas décadas. Houve então 

um declínio na circulação do jornal impresso, o que obrigou a imprensa generalista a 

aceitar este panorama como um desafi o á inovação e progresso. Na busca por novos 

leitores e pela sua fi delização, assim como por novas formas de tratar e expor a infor-

mação, o designer surge como um dos principais agentes catalisadores desta mudança. 

Esta contextualização da situação actual cria um fundamento sólido, direcionado para 

a investigação do design editorial na subsistência da imprensa generalista. A proble-

mática questiona as estratégias do design gráfi co presentes nos projectos editoriais 

existentes e desafi a a criação de novas soluções direccionados para a sua optimização. 

O redesign é uma das possibilidades através dos quais a optimização da imprensa jor-

nalística tradicional se pode concretizar. Face a este quadro, a questão de investiga-

ção abordada na presente dissertação, centra-se no contributo do design editorial no 

redesign da primeira página de um jornal e no modo como esta reorganização estru-

tural optimiza a sua imagem.

É através de uma tradução visual dos conteúdos, que o designer contribui para este 

processo de modernização e consequentemente para o seu desenvolvimento tecnoló-

gico, sendo que, tal apenas é possível com uma relação efi caz entre todos os elementos 

que constituem o jornal. Neste sentido a hierarquia tipográfi ca, cor, imagem e organi-

zação de conteúdos encargam uma importância acrescida neste processo. 

Quando se fala dos jornais entende-se em primeiro lugar a comunicação das notícias. 

A maneira como estas notícias são comunicadas na imprensa jornalística pode ser cru-

cial no modo como elas são percepcionadas pelo leitor. Como tal, o design tem um 

papel essencial no levar a informação até ao leitor, fazendo uma comunicação efi caz.

Os benefícios deste estudo destinam-se primeiramente à imprensa Portuguesa. Con-

sequentemente, o seu benefício estende-se para os leitores da imprensa generalista 

assim como para designers gráfi cos e editoriais. A meta desta dissertação situa-se no 

aumento da efi cácia da comunicação, ampliando assim a sua qualidade. ▲

ÂMBITO DE INVESTIGAÇÃO
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OBJETIVOS DE INVESTIGAÇÃO     QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO     HIPÓTESE

1.2 OBJETIVOS DE INVESTIGAÇÃO
► Um dos objectivos da presente investigação incide no estudo e apuramento dos 

elementos do design editorial. Com o intuito de criar níveis de hierarquia visual, 

explora-se a forma como estes elementos gráfi cos se articulam e relacionam entre si. 

► Avaliar quais são os aspectos de maior importância na organização da informa-

ção de um jornal. Investigar e avaliar a importância da hierarquia dos elementos do 

design editorial no redesign da primeira página do jornal, compreendendo o papel do 

redesign na imprensa jornalística.

► Tem-se por objectivo reforçar o papel e a importância do design na imprensa jornalística.

► Defi nir o jornal enquanto objecto social e gráfi co. Identifi car a sua evolução histórica 

e constituição gráfi ca, levando á exploração do conceito de redesign (Cap. II).

► No estudo de casos, são analisados os jornais Sol e Expresso, com o intuito de identi-

fi car e comprar a nível gráfi co, o projecto editorial de cada semanário com o objectivo 

de desvendar as suas opções gráfi cas. Na consequência da comparação das primeiras 

páginas de ambos os jornais, pretende-se  revelar as técnicas e padrões comuns uti-

lizados na construção dos níveis hierárquicos (Cap. IV).

► Através da aplicação e análise de inquéritos, tem-se por objectivo ainda adquirir 

dados que fundamentem função dos elementos gráfi cos na hierarquia de informação 

(Cap. V, VI). 

1.3 QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO
De que modo os elementos do design editorial infl uenciam no redesign da primeira 

página do semanário Sol? 

1.4 HIPÓTESE
Os elementos do design editorial vão infl uenciar a percepção da organização 

hierárquica dos conteúdos no redesign da primeira página do jornal Sol. 
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1.5 METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

“Metodologia é o estudo de sistemas de métodos e princípios utilizados numa particular 

disciplina (New Collins Concise Dictionary 1986 apud Gray C & Malins J 2004:17).1 

O objectivo da metodologia consiste em ajudar perceber, no seu espectro mais largo, não…, 

mas o próprio processo (Gray C & Malins J 2004:17).2

A investigação conhece o seu início na defi nição do problema ou argumento. No sen-

tido de uma melhor percepção do tema, do contexto assim como do meio de inves-

tigação é crucial realizar uma ampla crítica literária sobre a vertente do design de 

comunicação - design editorial. Ao enquadrar o objecto-contexto da pesquisa está 

em foco a defi nição do jornal enquanto objecto social e gráfi co, identifi car a sua evo-

lução histórica, assim como investigar a constituição gráfi ca de um jornal. Sequen-

temente é explorado o conceito de redesign que leva ao lançamento da hipótese de 

investigação (Cap. II).

A metodologia de investigação adoptada é de caracter misto, sendo portanto de 

caracter intervencionista e não-intervencionista. A de caracter não-intervencionista 

corresponde a uma recolha de informação teórica, crítica literária e estudo de caso. 

Neste estudo de casos procede-se a uma observação directa, analisando e compa-

rando as primeiras páginas de dois dos jornais semanários portugueses com os maio-

res índices de leitores - jornal Expresso e jornal Sol. Investiga-se a história de cada 

caso de estudo, assim como é realizada uma análise do projecto gráfi co de cada um.  

A abordagem intervencionista comporta uma investigação activa, caracterizada pelo 

redesign da primeira página do jornal Sol. Este redesign é realizado tendo por base a 

crítica da literatura, aliada às premissas do estudo de casos, que posteriormente são 

testadas através de inquéritos a fi m de provar a hipótese. Por último é aplicada uma 

análise quantitativa.

Na sequência dos resultados da investigação activa, procede-se à sua validação e  à 

obtenção e tratamento dos mesmos. As conclusões fi nais, fruto de todo o processo de 

investigação, levam, por sua vez, ao delineamento dos contributos e benefícios deste 

estudo para a sociedade, para os designers e para futuras investigações. ▲

1 “Methodology is the study 

of ‘the system of methods 

and principles used in a 

particular discipline”. 

2 “Th e aim of methodology 

is to help us understand, in 

the broadest possible terms, 

not the products of inquiry, 

but the process itself”.
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1.5.1 ORGANOGRAMA

ORGANOGRAMA ORGANOGRAMA

INTERVENCIONÍSTA
(investigação activa)

NÃO-INTERVENCIONÍSTA
(observação directa,
recolha de dados)

CONTRIBUTO E RECOMENDAÇÕES

CAMPO DE INVESTIGAÇÃO

ÁREA DE INVESTIGAÇÃO

QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO

RECOLHA DE INFORMAÇÃO

DESIGN EDITORIAL

VALIDAÇÃO
GRUPO DE AMOSTRA

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO

De que modo os elementos do design editorial 
influenciam no redesign da primeira página do 
semanário Sol?

HIPÓTESE

Os elementos do design editorial vão influenciar a 
percepção da organização hierárquica dos conteúdos 
no redesign da primeira página do jornal Sol.

MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO

IMPRENSA JORNALÍSTICA PORTUGUESA

TÍTULO
Hierarquia de informação nos semanários portugueses.
Redesign da primeira página do jornal Sol. 

REVISÃO DA LITERATURA

RESULTADOS

CONCLUSÕES
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1.7 SUMÁRIO
Os elementos textuais da presente investigação iniciam-se com o Capítulo I – Intro-

dução. Aqui é introduzida a temática da dissertação acompanhada pela quetão de 

investigação e objectivos. Também neste capítulo é exposta  a metodologia de inves-

tigação adoptada na dissertação. 

Revisão da literatura, abrange toda a revisão literária pertinente à temá-

tica da dissertação, cuja conclusão se transforma nas premissas utilizadas no 

capítulo seguinte.

Estudo de casos, diz respeito ao estudo de casos, onde os semanários Sol e Expresso são 

analisados extraindo as conclusões pertinentes ao próximo capítulo.

Investigação activa, dá início à investigação activa , concretizada pela realização de 

um projecto de design editorial.

Validação do projecto, aborda o processo de validação do projecto realizado no capí-

tulo anterior, revelando as metodologias utilizadas no processamento e interpretação 

dos resultados.

Conclusões, encerra-se a investigação com as considerações fi nais e recomendações 

para os futuros estudos. ▲

SUMÁRIOSUMÁRIO

CAPÍTULO II

CAPÍTULO III

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO V

CAPÍTULO VI
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2.1 O JORNAL E O SEU CONTEXTO HISTÓRICO
“O jornal é uma publicação sequencial, que comporta em si notícias de acontecimen-

tos recentes de interesse geral ou especial” (TL: ISO 3 2006).4 O jornal diário, por sua 

vez é aquele que ao ser publicado pelo menos quatro vezes por semana, relata os even-

tos que ocorreram desde o momento da publicação anterior (UIS 5 2009).

A era de informação dá os seus primeiros passos a 59 A.C. sob o reinado de Júlio César 

em Roma. Meio de difusão dos acontecimentos sociais e políticos de maior relevo, as 

notícias eram inscritas em placas de pedra e expostas em lugares públicos para que o 

povo de Roma fosse informado. No entanto foi em Pequim, a 713 D.C. onde se registou 

o primeiro jornal em papel, sob a forma de pequenos manuscritos (Associação Nacio-

nal de Jornais 2012).

A evolução da imprensa conheceu um caminho longo, estando inevitavelmente 

dependente do progresso da industria gráfi ca, que ultrapassou uma série de períodos 

tanto de crescimento como de estagnação.

“Quarenta anos após a invenção da tipografi a, havia ofi cinas de tipos móveis em mais de uma 

centena de cidades europeias (…). Cinquenta anos após aquela data, mais de oito milhões de 

livros foram impressos com informação variada (…), tendo o papel impresso transformado 

a sociedade moderna numa comunidade em que a sede de conhecimento abriu as portas ao 

progresso em variados domínios da vida humana” (Canaveira 1996: 1).

Em 1500 o livro era o único meio de informação e cultura que conseguia reunir de 

forma organizada e sistematizada toda a informação, que até esta altura encontrava-

-se em forma dispersa. Neste mesmo ano o livro já tinha o aspecto de hoje, com o 

número de página, formato conveniente, hierarquia e ilustrações ou gravuras que 

acompanhavam o texto (Canaveira 1996).

Foi em 1556 em Veneza, sob supervisão do Vaticano, que foi publicado o primeiro jor-

nal, pelo qual os leitores pagariam uma “gazzeta” – moeda de baixo valor monetário. 

A Alemanha com o Avisa Relation oder Zeitung em 1609, França com o Gazette em 1631 e 

Inglaterra com o London Gazette a 1665 seguiram-se na publicação de jornais nacionais 

de carácter periódico. As suas notícias centravam-se essencialmente nos aconteci-

mentos bélicos e sociais da Europa, relatando essencialmente nos acontecimentos 

para além-fronteiras (Associação Nacional de Jornais 2012).

3 International 

Organization for 

Standardization

4 “A newspaper is a 

serial publication which 

contains news on current 

events of specialor general 

interest”.

5 Instruction Manual 

for Completing the 

Questionnaires on Media 

Statistics
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Desde o princípio do séc. XVII, verifi cou-se uma massifi cação da produção conse-

quente da revolução tecnológico e técnica. Os refl exos destes avanços tecnológicos 

recaíram sobretudo na indústria do papel e na indústria das artes gráfi cas. 

A técnica de impressão estereotipia6 foi-se aperfeiçoando entre 1857 e 1860. De acordo 

com Alfredo Carvalho (apud Canaveira 1996) a nova técnica de estereotipia em papel, 

para além de ser mais acessível e económica acelerava o processo de impressão, mas 

contrabalançava pela sua menor qualidade. “Mas a verdadeira revolução na composi-

ção tipográfi ca só acontece em 1886 quando o alemão emigrado nos Estados Unidos, 

Ottmar Mergenthaler inventou a Linotype (Canaveira 1996:21), que fez parte da com-

posição tipográfi ca do jornal New York Tribune. A desvantagem do Linotype, corrigida 

na próxima máquina de impressão, foi a correcção de gralhas que obrigava à compo-

sição e fundição da novas linha. Seguindo o Linotype surgiu a Monotype 7 no inicio do 

séc. XX, que imprimia linhas justifi cadas, formadas pelo meio de fundição de cada 

caracter individualmente (Canaveira 1996). 

No séc. XIX a tipografi a em Portugal encontrava-se no estado bastante retrógrado 

em relação aos outros países europeus (Canaveira 1996).O primeiro jornal periódico 

foi publicado em 1641, sendo intitulado por A Gazeta da Restauração. A gazeta portu-

guesa fora inspirada na publicação da La Gazette francesa de 1631, replicando as limi-

tações legais – de censura - impostas á imprensa. O Mercúrio Português, a 1666, foi a 

segunda publicação periódica estável em Portugal, onde era publicada uma crono-

logia dos acontecimentos marcantes do mês anterior (Sousa 2004). Em 1860 a libe-

ração da imprensa proporcionou as condições favoráveis para o desenvolvimento do 

jornalismo e indústria tipográfi ca. Este período marcou a fundação dos grandes jor-

nais portugueses como Diário de Noticias, fundado por Eduardo Coelho. Nesta mesma 

altura a Liga Promotora dos Melhoramentos da Imprensa investigou as “causas do 

atrasamento da arte tipográfi ca em Portugal” (Canaveira 1996:158) e implemen-

tou uma série de “melhoramentos de pessoal e material das imprensas” (Canaveira 

1996:158), que de facto resultaram num avanço da indústria gráfi ca em Portugal. Para 

além da Imprensa Nacional foi fundada uma outra tipografi a no Porto – o Comercio do 

Porto, assim como investimentos nas máquinas de impressão movidas a vapor e gás 

(Canaveira 1996).

Em 1889, Hippolyte Marinoni, o tipógrafo e construtor de máquinas de impressão, 

inventa a uma parte rotativa crucial para a impressão em off set. Esta veio permitir a 

impressão a cores e á velocidade de 20.000 exemplares por hora, tornando-se numa 

máquina indispensável em qualquer editora de jornais (Canaveira 1996).

6 A estereotipia é a 

técnica que permite 

imprimir em simultâneo 

os mesmos textos, assim 

permitindo a produção 

de grandes tiragens 

poupando o tipo móvel.

7 “A “Monotype”, para 

fundir e compor 

tipos soltos, consta 

de dois mecanismos 

completamente 

distintos: um teclado 

e uma fundidora, os 

quais podem estar 

separados um do outro 

pois as operações que 

efectuam embora sejam 

complementares, 

são independentes.” 

(Canaveira 1996:57)
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Por volta de 1896 o desenvolvimento da indústria das artes gráfi cas obteve diversos 

triunfos ao nível de produção como fundição de tipo, composição manual e mecâ-

nica, montagem e impressão. Estes factores permitiram uma massiva produção de 

livros e principalmente jornais, que foi especialmente notório em França e Inglaterra 

a partir de 1881 (Canaveira 1996).

A composição mecânica de impressão foi instalada em Portugal apenas em 1904 no 

jornal Diário de Noticias, que imprimiu o seu primeiro exemplar através da Linotype, 

enquanto outros jornais portugueses ainda continuavam a compor a tipografi a em 

modo manual. Até os dias de hoje esta técnica está presente nos suportes como reci-

bos, bilhetes, cartões-de-visita entre outros (Canaveira 1996).

Com a chegada do rádio nos anos 20, muitos acreditaram que esta nova fonte de 

informação alternativa e barata culminaria na extinção dos jornais. Obrigados a rein-

ventarem-se, os jornais utilizaram as inovações tecnologias gráfi cas e de impressão 

para renovaram os formatos e conteúdos, aumentando o volume de texto assim como 

temáticas abordadas, tornando-se mais atraentes para os leitores (Berry 2004). 

Nos anos 30 os jornais voltam a enfrentar uma grande potência da comunicação – a 

televisão. Mais uma vez os jornais enfrentavam a necessidade eminente de se rein-

ventarem de modo a subsistirem. Jornais como o USA Today utilizaram a cor e a altera-

ção dos artigos para “curtos, rápidos e objectivos” para se aproximarem ao conteúdo 

fornecido pela televisão e assim, adaptarem-se às novas necessidades dos leitores 

(Berry 2004).

Nos anos 50, os jornais conheceram mais uma revolução a nível gráfi co liderada 

por Edmund Arnold 8 e novamente, nos anos 70 pela associação – Society of News-

paper Design (SND). As evoluções quanto á identidade gráfi ca ocorreram sem que no 

entanto estes atingissem uma mudança crucial. Os jornais tornar-se-iam genéricos, 

enquanto a sua imagem gráfi ca permanecia quase idêntica entre os diferentes jornais 

(Berry 2004). Foi em Inglaterra, nos anos 80, que a surgiu a consciencialização do 

poder do design para a publicação. O redesign de jornais como o Independent e o Th e 

Guardian por David Hillman, foi o catalisador para outros jornais apostarem na sua 

evolução a nível gráfi co (Poynor 2009).

Com o aparecimento da internet e sua expansão mundial que o século XXI trouxe, 

o jornal vê-se mais uma vez ameaçado. A internet apoderou-se da rapidez da infor-

mação assim como do seu impacto visual, oferecendo a possibilidade da hiperligação 

entre vários media. No entanto, esta revolução tecnológica proporciona senão novos 

desafi os e com estas, oportunidades á imprensa generalista tradicional (Berry 2004). ▲

8 Reporter, editor e 

designer americano. Um 

dos maiores autoridades 

mundiais ao nível de 

design gráfi co  dos 

jornais. Ao longo de 30 

anos de carreira ocupou 

diversos postos de 

trabalho nas editoras 

e realizou inúmeros 

projectos de redesign de 

jornais.
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2.2 A PRÁTICA DE LEITURA DO JORNAL
Os avanços tecnológicos da última década, o aperfeiçoamento da televisão, e prin-

cipalmente da internet a disponibilizar informação em tempo real, levaram a uma 

mudança dos hábitos de leitura um pouco por todo o mundo. A imprensa genera-

lista vive assim um período de crise, estando a perder a sua notoriedade para além 

dos leitores e publicidade. No debate O Futuro dos Jornais entre Joaquim Vieira e Joana 

Espanha (Vieira e Espanha apud Matos 2007), foram tratadas as questões subjacentes a 

esta crise da imprensa tradicional, ao que foram destacados como principais agentes, 

a internet, os jornais gratuitos, os blogs, a televisão e a rádio.

A internet, que é hoje uma das maiores fontes de informação e que em paralelo está 

cada vez mais acessível à população, traz ao utilizador uma informação constante-

mente actualizada. Um ponto forte da internet, e consequentemente expondo a maior 

desvantagem do jornal impresso, é a possibilidade de hipertexto.

Sendo que: “o que está a gerar a crise do jornal de papel é a sua impossibilidade de 

incorporar hipertexto, ou seja, de comunicar com todos os outros fl uxos de infor-

mação que um jornal em linha pode utilizar: som, vídeo, arquivo, leitura em volume 

típica do hipertexto propriamente dito, tempo real” (Pereira 2007).

Vieira (apud Matos 2007) alerta para o facto do surgimento de uma geração que já não 

lê jornais, havendo da parte destes uma alteração dos hábitos dos consumos dos media 

e não um desuso da imprensa escrita por aqueles que já a utilizavam antes do boom 

tecnológico. Por sua vez, a Associação Portuguesa de Imprensa, sente o declínio no 

índice de leitores desde 2000, ano em que teve inicio o processo de adesão aos media 

de suporte digital. A Associação encara no entanto, a internet como um desafi o para a 

modernização, assim como uma resposta às necessidades dos consumidores face aos 

desenvolvimentos tecnológicos presentes e futuros (Couto apud Público 2006). 

Na entrevista Interview: Mario Garcia (Stoll 2010) Mario Garcia expressa a necessidade 

de interacção dos consumidores com o editor e outros utilizadores, sendo que esta 

leva a criação de novos suportes de informação, como o jornal online. Este, para além 

de ser interactivo é apresentado ao leitor de forma gratuita, com maior possibilidade 

de acesso, onde o hipertexto está assim também presente. 

Um outro sector da imprensa jornalística que compromete o seu crescimento e sus-

tentabilidade é o jornal gratuito. O maior exemplo é o Metro Internacional, um dos 

maiores jornais gratuitos que surgiu em 1995 em Estocolmo, e que hoje está presente 

no mundo com 59 edições e com uma tiragem acima de 15 milhões de exemplares. 
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O sucesso do jornal é de tal forma invasivo das audiências da imprensa generalista 

tradicional que Pelle Tornberg, presidente do grupo Metro Internacional afi rma que “as 

publicações gratuitas vão substituir os diários pagos durante os dias de semana, e os 

leitores só comprarão jornais ao fi m-de-semana” (Público 28 de Novembro 2005). No 

entanto a Shaping the Future of Newspaper (SFN) considera que “os jornais gratuitos 

não têm um impacto totalmente negativo no desempenho dos jornais pagos” (Público 

18 de Julho 2005) visto que estes ao abrangerem um público-alvo que tendencial-

mente não lê jornais (pois opta por meios de comunicação alternativos) aumentam 

o índice de leitura destes, que a longo prazo pode promover uma adesão aos jornais 

pagos (Público 18 de Julho 2005).

Assim como nos jornais, também as receitas da televisão e da rádio são “provenientes 

do mercado publicitário, descurando as receitas oriundas das vendas de exemplares” 

(Público 18 de Julho 2005) e de audiências, respectivamente. No entanto, a sua perio-

dicidade diária, o ser gratuito e a possibilidade de actualização constantes faz com 

que os leitores percam a motivação para comprar os jornais e acabem muitas vezes por 

optar pela televisão ou rádio (Matos 2007).

Também os blogs fazem parte dos meios de comunicação que representam uma ameaça 

para os jornais, pois alargam o campo comunicacional dos leitores, permitindo-lhes 

participar e opinar sobre uma informação que está constantemente a ser actualizada, 

traduzindo-se numa “autêntica democratização do espaço público” (Matos 2007).

Elevando um olhar estatístico sobre a crise da imprensa generalista, sondagens como 

a executada pela Eurobarómetro a pedido da Comissão Europeia entre 22 de Agosto 

e 27 de Setembro de 2001 demonstram que apenas cerca de 60% dos europeus afi r-

mam ler pelo menos um livro por ano, sendo que em Portugal 67% afi rma não ter lido 

nenhum livro dos últimos 12 meses (Sousa 2004). Estes hábitos de leitura revertem 

também para os hábitos de leitura dos jornais sendo que:

“(…)cerca de metade dos europeus (46%) lê um jornal todos os dias. Um em cada dois cida-

dãos da União Europeia lê periódicos cinco a sete vezes por semana. No topo dos países com 

maior índice de leitores de jornais estão a Finlândia com 77,8%, a Suécia com 77,7%, a Ale-

manha com 65% e Luxemburgo com cerca de 63%. As taxas mais baixas pertencem a Portugal 

com 25,1%, seguida da Espanha (24,8%) e da Grécia 20,3%)” (Sousa 2004).

Os dados estatísticos da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Cir-

culação (APCT) concluem por sua vez que entre 1995 e 2004 a circulação de jornais 

caiu cerca de 13% na Europa. Em Portugal a APCT conclui que a venda de jornais 
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caiu 26 mil exemplares diariamente, apenas em 2005, sendo que o Jornal de Noticias 

liderou esta descida que em 2004 tinha uma média de circulação por edição de 115 

mil exemplares e em 2005 passou para 100 mil. Jornais com maior abrangência como 

o Correio da Manhã ou o Expresso perderam 2 mil e 4 mil leitores diários e semanais, 

respectivamente (Matos 2007). Em 2008 houve no entanto um aumento de 5,68% face 

ao ano anterior, num panorama global o numero de leitores continuara numa des-

cida generalizada, o que pode ser verifi cado com a diminuição da venda de cerca de 

8 milhões jornais diários no primeiro semestre de 2010, face ao mesmo período em 

2009 (Sequeira 2009).

A internet, apontada como principal concorrência da imprensa generalista apresenta 

uma estatística inversa a esta, sendo que os websites de notícias têm uma subida 

constante de audiências. Esta subida é interpretada por João Canavilhas, professor 

da Universidade da Beira Interior (Económico 25 de Setembro 2010) como a alteração 

das tendências de uma geração que está mais habituada às plataformas online, e que 

consequentemente se habitua a também ler as noticias difundidas na internet. Luís 

António Santos, docente da Universidade do Minho, por sua vez, acrescenta que não 

há portanto uma transferência directa da imprensa para a internet (Económico 25 de 

Setembro 2010).

Para José Pacheco a solução para a crise do jornal tradicional seria a “combinação do 

jornal de papel com a versão em linha, para os fundir cada vez mais, aproveitando as 

vantagens de cada um dos meios e tentando minimizar as desvantagens que exis-

tem em cada um deles” (Pereira 2007). Apesar do crescimento do jornal em linha, há 

quem acredite que nada irá substituir o jornal tradicional e que este não desaparecerá 

devido à sua missão para com a sociedade e democracia. No entanto, Jacek Utko na 

entrevista exclusiva Th e fate of the newspaper para TED9 (TED Blog 2 de Abril 2009) crê 

que estes irão desaparecer para a maior parte da população, permanecendo apenas 

pequenas produções para as elites, como uma recordação dos velhos tempos. Pelle 

Tornberg (apud Público 28 de Novembro 2005) vai ao encontro de Jacek Utko dizendo 

que 95% dos jornais pagos irão sobreviver, no entanto focados apenas em nichos de 

mercado, fazendo uma analogia com a televisão paga e gratuita.

A imprensa escrita fi caria então com “diários pagos com uma circulação menor, a 

preços mais altos e mais especializados” (Público 28 de Novembro 2005). Apresenta-se 

com isto, a necessidade das notícias estarem em “sintonia com as prioridades pes-

soais o que signifi ca os jornalistas mudarem-se das histórias de “grande audiência, 

baixa relevância” para histórias de “baixa audiência e grande relevância” onde pre-

9 Tecnology, Education , Design
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valece a o servir um grupo de dez, ou mesmo mercados de media de uma pessoa” 

(Chisholm 2004 apud Gomes e Madeira 2004).

Apesar das vantagens previamente descritas do jornal online; o jornal tradicional 

apresenta também estas vantagens únicas; a confi ança que lhe é creditada, sendo que 

muitos continuam a dar mais credibilidade à imprensa tradicional do que ao jornal 

em linha ou aos blogs (Matos 2007) e a aproximação com o leitor. Sendo que na Inter-

net o leitor não sente a relevância de cada notícia, uma vez que a cada dia estas são 

apresentadas da mesma forma, já no jornal impresso existe um contacto físico directo 

com o leitor o que lhe dá uma relação de proximidade (TED Blog 2 de Abril 2009). ▲

2.3 IMPORTÂNCIA DO DESIGN EDITORIAL NO JORNAL
Com uma população cada vez mais instruída visualmente, sobretudo nas duas últimas 

gerações, surgem também inovações tecnológicas que tornam o design, a tipografi a, 

a fotografi a e a impressão mais presente e acessíveis. Com estratégias de marketing 

e publicidade mais sofi sticadas, estas inovações tecnológicas persuadem o público.

Pretende-se estabelecer um ambiente que entusiasme e estimule o sujeito a adquirir 

o jornal, tornando-o assim num leitor – é então este o papel do designer. O designer 

organiza os elementos da página utilizando uma escala hierárquica de modo a ajudar 

a decidir quanto tempo dedicar a processar cada página (Sutton 2009).

Assim como a sociedade ou a tecnologia, também os jornais sofrem alterações ao 

longo do tempo. Apesar destas alterações serem necessárias ao progresso, o jornal 

deve sempre manter a sua qualidade e exclusividade, nunca sacrifi cando a mensagem 

(Sutton 2009). Mario Garcia (2000), o maior consultor gráfi co na área de design da 

imprensa jornalística, numa entrevista á revista Th e American Editor revela-se opti-

mista quanto ao papel do design na imprensa generalista, considerando que a compe-

tição com os novos media resultará apenas num estímulo para a mudança dos jornais.

O design gráfi co numa publicação pode ser defi nido como o meio através do qual esta 

publicação se confi gura e se apresenta aos leitores. As funções básicas do design são as 

de informar, instruir e identifi car a publicação, assim como de a apresentar e promo-

ver ao público para o qual esta se destina, captando a sua atenção e tornando a men-

sagem inesquecível. O design gráfi co refl ecte assim a personalidade da publicação, 

onde o impacto visual é gerido pela disposição de elementos gráfi cos, que determi-

nam como a primeira imagem atinge o público e desencadeia uma possível identifi ca-
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ção com este. É esta mesma identifi cação e consequente familiarização e favoritismo 

pelo jornal que determinam o sucesso do design. A escolha da tipografi a por sua vez, 

determina o carácter visual da publicação. Esta é também infl uenciada pelo tamanho 

do título, posicionamento dos itens de acordo com a sua importância, pela sua legi-

bilidade, tal como a facilidade de procura pela informação necessária. Por sua vez, 

são também estes elementos que ilustram um design de presença marcante (Giles e 

Hodgson 1990).

Mario Garcia (1993) considera que os elementos gráfi cos do jornal tidos como princi-

pais para os leitores são a organização e a consequente facilidade com que conseguem 

encontrar a informação desejada; a grande dimensão das fotografi as, o destaque nas 

notícias importantes, para que o seu olhar seja direccionado, assim como a possi-

bilidade de o jornal trazer algo de novo e surpreendente (Garcia apud Melo 2009). O 

design atribui assim ao jornal o ‘sentimento’ que atrai o olhar e ao mesmo tempo guia 

subtilmente o leitor pelo conteúdo das páginas, agregando o conforto do olhar e a 

familiarização com uma dose de surpresa (Giles e Hodgson 1990). “Ao ser usado efi -

cazmente, o design manipula a escrita, acentuando as histórias importantes através 

de estratégias visuais que fazem atrair atenção para cada artigo em particular. Esta 

ajuda assim a explicar e simplifi car os detalhes que são complicados de perceber ao 

nível verbal” (Sutton 2009).

Uma tipografi a efi ciente,10 com uma precisa integração de espaços brancos com varie-

dade de informação titular, em combinação com uma escrita de excelência resulta 

num bom conjunto de elementos que criam uma publicação perspicaz, informativa e 

agradável (Sutton 2009).

O papel do designer é no entanto complementar ao do editor, assim como ao do jor-

nalista, sendo a sua prioridade a produção de um bom produto fi nal integral, onde a 

escrita cuidadosamente elaborada e o design pensado são os seus pilares. O design 

pretende facilitar o acto de leitura e ajudar o leitor a melhor perceber o conteúdo, 

aliciando-o a ler mais (Sutton 2009). Ao afectar e benefi ciar os diversos processos 

e actividades no micro sistema de um jornal, surge a necessidade de investimentos 

em novas cores, num crescimento dos suplementos ou em mais secções e edições de 

fi m-de-semana.

Para Mario Garcia (2000):

“(…)boa notícia dá-se quando o design chega à altura da nova geração de editores que cres-

ceram na base profi ssional do design, sendo este um componente do seu trabalho. Os editores 

10 De acordo com O’Grady 

e O’Grady (2008) uma 

tipografi a efi ciente é 

aquela que reúne as 

seguntes caracteristicas: 

legibilidade, equilibrio em 

termos de escala, formas e 

contraformas, proporções 

de altura e largura e peso 

visual, adequação 

ao conteúdo.

11 “(…) the good news is that 

design has come of age. 

Th ere is a new generation of 

newspaper editors who have 

been “raised” professionally 

with design as a major 

component of their work. For 

them, design is as much a part 

of newspaper operation as 

writing, editing, circulation, 

advertising and printing. 

Better yet, design is one 

important component. Th ese 

are editors who do not hesitate 

to include art directors and 

graphic editors in major 

decisions, editors who know 

that design is no substitute for 

excellent content, but that one 

helps the other.”
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que encaram a prática do designer com a mesma importância que escrita, edição, circulação, 

publicidade e impressão, são aqueles que não hesitam em incluir os directores de arte e edito-

res gráfi cos nas decisões importantes, sabendo que design não é substituto de conteúdo, mas 

sim uma ajuda essencial para a sua representação” (TL Garcia 2000: 4).11

No decorrer do seu processo de evolução, os jornais modernos abrem cada vez mais os 

seus horizontes, prestando consequentemente mais atenção às comunidades.

Os jornais tentam criar características visuais direccionadas para o seu público-alvo, 

procurando uma exclusividade que conhece a sua essência desde a selecção tipográ-

fi ca até á paleta de cores. “Os jornais estão cada vez mais conscielizados da sua sin-

gularidade proporcionadapela sua localização geográfi ca, estatuto na comunidade 

assim como objectivos de mercado. Estes elementos são assim introduzidos no dese-

nho das publicações, o seu novo visual é arejado e limpo, tendo no entanto um toque 

de originalidade e excepção” (TL Garcia 2000: 5). 12  ▲

13 “Newspaper design is deeply 

rooted in practical realities 

and is more an organic than an 

abstract theoretical process.”

14 “Make it visually appealing - 

provide an environment 

in which good content will 

fi nd attractive display, thus 

increasing the number of 

readers who will use it”.

2.4 ELEMENTOS GRÁFICOS E ESTRUTURAIS DO JORNAL
2.4.1 FUNCIONAMENTO DO JORNAL 

O conceito-chave por detrás do design de um jornal pode ser descrito em três pontos 

fulcrais: em primeiro lugar este pretende atrair e manter a atenção do leitor.

Em segundo lugar este conceito incide num núcleo de ideias utilizadas em design 

editorial que variam consoante o tipo de mercado e de leitores a que este pretende 

chegar. Por último o design do jornal vem potencializar a importância dos conteú-

dos das páginas - o design de página utiliza assim diferentes tipografi as, mapeando 

os seu itens pela página. O seguimento de atenção do leitor começa pela primeira 

página, depois para as histórias de maior importância e só posteriormente para as 

histórias intermédias ou pequenas (Giles e Hodgson 1990).

Também Mario Garcia, na sua obra Pure Design (2002) vai ao encontro do que foi 

referido por Giles e Hodgson (1990) ao afi rmar que “o design dos jornais reside 

numa realidade prática e tem um carácter mais orgânico do que teórico abstracto” 

(Garcia 2002: 3). 13 Num panorama geral, o design torna o jornal mais fácil de ler, atra-

vés da tipografi a clara e legível que permite ao leitor “descobrir o conteúdo desejado 

e calcular quantidade de tempo que vai dispensar a lê-lo. Este torna-o assim visual-

mente apelativo fornecendo o ambiente onde um bom conteúdo vai de acordo com 

uma boa exposição deste, assim aumentando o número de leitores que o vão usufruir.” 

(Garcia 2002: 3). 14

12 “Newspapers are now 

more aware of the uniqueness 

that their geographic 

location, community status 

and marketing goals can 

provide. Th en they are 

introducing these elements 

into their designs. Th ese are 

not necessarily customized 

newspapers. But they are, 

indeed, more rooted in their 

own traditions. Some are 

reviving visual elements such 

as emblems or a code of arms. 

Th e new look is lean and airy 

but with touches that make it 

original and distinct.”
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A cooperação entre o visual e a palavra é designada por WED - Writing, Editing, 

Design, acrónimo para escrita, edição e design. Esta expressa-se pela colaboração 

entre designers, editores, jornalistas e fotógrafos com um objectivo único, a repre-

sentação do conteúdo da maneira mais efectiva e concreta. Desenvolvida por Mario 

Garcia e Roy Peter Clark no Poynter Institute, no fi nal dos anos 80, WED pretendia 

o envolvimento dos jornalistas no tratamento gráfi co – tipográfi co, fotográfi co, cor, 

ângulo, composição, posicionamento e escala – tanto antes como depois do processo 

da reportagem, para em conjunto ser possível chegar à melhor solução para contar a 

história (Th e American Editor Abril 2000).

Um jornal que integra os três princípios WED é um jornal mais efi ciente, onde está 

presente a integração sistemática dos elementos tipográfi cos – em função do conteúdo 

e de arquitectura da página – em função do volume de material feito pelos designers 

e tipógrafos que fornecem ao jornal o ritmo e tom do trabalho escrito traduzindo-o 

numa imagem visual (Garcia 2002).

A “escrita, edição e design formam uma relação simbiótica em cada página de notí-

cias, gráfi cos e layout. Nenhum é independente dos outros. Eles pertencem juntos” 

(Garcia 2002: 4). 15

Os quatro pilares da fi losofi a WED são a planifi cação, direccionada para o futuro, 

antecipando e retirando partido dos potenciais desenvolvimentos das notícias mais 

importantes; o trabalho de equipa, unindo todas as áreas implicadas na gestão das 

noticias e maximizando o contributo de cada um (desde escritores, editores, fotó-

grafos, editores, artistas e designers); a cooperação entre jornalistas; e por ultimo o 

respeito para com o seu público e para com a aceitação e apreciação das diferentes 

áreas de trabalho (Reason 2002). O conceito WED promove a multidisciplinaridade 

dentro do ambiente empresarial através de palestras e seminários formais ou infor-

mais assim como através da troca temporária de cargo exercido.

Em suma, a utilização do modelo WED refl ecte-se numa reestruturação das notícias 

demasiado longas, para uma forma mais gráfi ca. O pensamento do jornalista passa 

então a integrar também um pensamento gráfi co, que consequentemente leva a uma 

recolha de informação mais clara e isenta. Para que as prioridades dos jornais possam 

ser devidamente estabelecidas, requerem-se reuniões diárias entre designers, fotó-

grafos e jornalistas onde elementos como a planifi cação das notícias em blocos, gru-

pos de palavras assim como fi guras possam ser defi nidos efi cazmente e em sintonia 

com os diferentes departamentos (Garcia 1993). ▲

15  “Writing, editing and design 

form a symbiotic relationship 

on each news page, graphic, 

and feature layout. None is 

independent of the others. Th ey 

belong together”.
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2.4.2 LINGUAGEM VISUAL E ESTILOS DE PUBLICAÇÃO

“Quem quer que se interesse tanto pelo signifi cado como pela forma deve estar inte-

ressado na linguagem visual como um poderoso meio de comunicação não-verbal” 

(Bonnici 2000: 27). Parte da linguagem visual pertence ao leque das linguagens não-

-verbais que utilizamos para comunicar sem a utilização de palavras. Através da 

leitura subtil destas linguagens entre quais estão a linguagem do som, corporal e a 

linguagem dos espaços, cheiro, sabor, tacto, fazemos julgamentos baseados nas men-

sagens que elas nos transmitem.

“A consistência da voz visual requer um entendimento da linguagem visual” (Bon-

nici 2000: 127).  Assim, o entendimento da linguagem visual, por sua vez, origina um 

espaço de liberdade que dá azo a um fl orescimento da prática de design. Ajudando os 

receptores da mensagem a apreender os conceitos chave, a qualidade e personalidade 

do produto jornalístico antes de o lerem (Bonnici 2000).

Ao defi nir-se uma nova publicação são tomadas uma série de decisões a nível de design 

gráfi co e editorial que defi nem o estilo desta publicação. Posteriormente, quando a 

publicação já se encontra em circulação, torna-se crucial preservar o aspecto familiar 

para os seus leitores, garantindo uma identidade clara e coerente, que se adequa ao 

seu público-alvo (Frost 2003).

Qualquer produto que precise de ser comunicado através de um meio visual tem que 

levar em conta que para além das palavras e imagens que o descrevem, a linguagem 

visual envolvente destas palavras e imagens só por si proje ctam uma mensagem. Esta 

mensagem da linguagem visual revela a sua importância no facto de a audiência mui-

tas vezes “ler subconscientemente estas mensagens que por vezes podem anular as 

mensagens de texto e imagens” (Bonnici 2000: 77). A linguagem visual não pode ser 

apenas uma relação entre elementos gráfi cos e a mensagem. É o conjunto de vários 

elementos que se articulam entre si de modo a exaltar as suas qualidades ou, pelo 

contrário, provocar um confl ito (Bonnici 2000).

Numa publicação, Frost (2003) defi ne alguns dos seus elementos primordiais, que 

quando articulados adequadamente entre si, permitem a construção de um estilo de 

produto jornalístico:

O público-alvo. A primeira consideração quando se defi ne um jornal é a sua 

audiência. Todo o estilo de publicação varia consoante quem e porque é que o vai ler.
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Usabilidade do jornal. Prever como é que o jornal vai se articular, enquanto 

objecto físico com o leitor, em que condições é que o leitor o vai ler, para onde é que o 

jornal vai depois de ser lido. É então importante estudar o ciclo de vida do jornal para 

adaptar o design a este, analisando também qual a infl uencia do formato defi nido.

Qualidade do papel. A variedade da qualidade do papel tem um leque de escolha 

quase infi nita. A escolha depende da qualidade de impressão, do orçamento e da ideia 

que o jornal quer transmitir. A qualidade do papel tem de corresponder à qualidade, 

nível e necessidade da publicação jornalística.

Paginação. Há que ter em conta o número de páginas e o balanço entre quanti-

dade de páginas e publicidade.

Layout. Uma vez que as decisões básicas são tomadas é importante aprofundar a 

estrutura editorial do jornal.

Logótipo. A identidade visual do jornal como do qualquer outro produto é 

o elemento crucial e indispensável. O seu posicionamento, a escala, e a rela-

ção com os outros elementos que infl uenciam a memorização e identifi cação do 

mesmo pelo leitor.

Margens. Maior parte dos jornais são obrigados a ter margens de segurança 

vá volta da página devido ao processo de impressão. A máquina de impressão 

processa muitas cópias ao mesmo tempo em alta velocidade por isso é neces-

sário dar uma margem de desvio aos conteúdos impressos. No entanto está no 

interesses do jornal dispensar menos área possível para as margens a fi m de 

colocar mais informação possível.

Estrutura de página. As decisões básicas em relação á estrutura da página 

assentam na escolha da quantidade das colunas e na sua largura. Estas desen-

cadeiam duas principais considerações – legibilidade e velocidade de leitura.

Tipografi a. A tipografi a defi ne a imagem do jornal. Torna-se crucial a selec-

ção tipográfi ca tanto para títulos como para subtítulos de modo a fazer um 

balanço entre as condicionantes técnicas da fonte e as opções gráfi cas do jornal.

Cor. As cores utilizadas na publicação ajudam a defi nir a imagem desta. 

Algumas publicações optam por defi nir a gama cromática constante para fi xar 

a identidade.

Imagens. A quantidade de imagens por página é igualmente importante 

assim como o seu posicionamento e escala (Frost 2003).
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A linguagem visual é assim a “expressão e percepção de um item do design” 

(Bonnici 2000: 24), fornecidos ao leitor pelas características descritas acima do pro-

duto jornalístico, que comunicam a um nível que “é independente dos elementos 

descritivos – literais ou simbólicos – da imagem. Transmite uma mensagem emocional 

à sua audiência e ela ‘sente’ algo sobre o cliente, serviço ou produto” (Bonnici 2000: 24). 

Ao estar presente esta manipulação emocional, a comunicação passa a necessitar de 

uma consistência entre o conteúdo e o estado de espírito, pois “a linguagem visual é 

aquilo que o ‘coração lê’ depois de o cérebro ter fi cado quieto” (Bonnici 2000: 25). ▲

2.4.3 FORMATO

A primeira decisão que um editor tem que tomar na concepção de um jornal é o seu 

formato. “Este apresenta-se como a imagem geral materializada da publicação” 

(TL Arnold 1969: 244) “the general physical appearance” of a publication” sendo carac-

terizado pelas dimensões concretas da página, número de colunas assim como o 

método de articulação dos elementos do jornal (Arnold 1969).

O formato de jornal utilizado durante varias décadas, e aquele que está associado 

à ideia de rigor e serenidade devido ao seu convencionalismo é o jornal de formato 

broadsheet (Melo 2009). Também conhecido como formato de folha grande, este 

tem uma dimensão aproximada de 560x400 mm, contendo entre seis a nove colu-

nas (Arnold 1969). O formato tablóide por sua vez é apresentado com um tamanho 

mais reduzido, 400x280 mm, possuindo entre quatro a seis colunas, o seu tamanho é 

coincidente com a metade horizontal do broadsheet (Arnold 1969) (fi g. 1).

A primeira página de um tablóide é caracterizada por um tratamento de poster 

makeup, composta por uma fotografi a de grande dimensão acompanhada por um ou 

dois títulos, estando o corpo de texto ausente deste (Arnold 1969) (fi g. 3).

Este é o mais recente e ao ter início nos jornais sensacionalistas 16 levou consigo 

durante muito tempo uma carga negativa; hoje, no entanto esse preconceito está dis-

sipado (Melo 2009). Antes do formato tablóide se tornar no que é hoje em dia, em 1930 

este passou por um processo de mutação. Era utilizado o mesmo formato pequeno, 

mas com um tratamento gráfi co do broadsheet, dando-se apenas uma diminuição do 

formato de folha grande deixando o seu conteúdo o mesmo (Arnold 1969).

H. G. Bartholomew nos anos 30 liderou a passagem do formato de folha grande para 

tablóide, ao aplicar este modelo no jornal britânico Daily Mirror (fi g. 2 e fi g. 3). Ao per-

ceber a mentalidade da classe trabalhadora predominante da época, Bartholomew 

16 Produto jornalistico 

que adopta uma linha 

editorial repleta de 

exageros na divulgaçao 

das notícias, utilizando 

o entretenimento, o 

assistencialismo, as 

denuncias, a prestaçao 

de serviços, a violencia, 

o sexo e a superexposiçao 

para atrair os leitores 

(Frade 2006).



Daily Mirror 
em formato tablóide

(Berry 2004: 6)

Daily Mirror 
em formato broadsheet 

(Harnisch 2010)

Frankfurter Rundschau 
em novo formato 

(Fontblog 2007)

FIGURA 3

FIGURA 2

FIGURA 1
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procedeu a uma alteração tanto a nível físico como de conteúdo. A nova edição do 

Daily Mirror seria agora uma fonte de informação e entretenimento, com um formato 

mais pequeno, facilmente transportável, fácil de ler pelos seus títulos ampliados, 

informação curta e concisa assim como com um bold e layout menos carregado que 

antes (Giles e Hodgson 1990).

Também a tipografi a sofreu grandes alterações, sendo a sua aplicação mais radical – 

através do uso de caixa alta por exemplo, mais bold, vasta ampliação no corpo de 

letra, assim como foi dado ênfase à informação mais importante através de títulos 

chamativos e blocos de informação mais pequenos (Giles e Hodgson 1990). “A razão 

de sucesso, é no entanto protagonizada pela mudança do carácter do conteúdo para 

ter como alvo o cidadão comum” (Giles e Hodgson 1990: 3).

Nos  Estado Unidos, o primeiro tablóide foi o jornal nova-iorquino Daily News  

(fi g. 4) – o jornal com a maior circulação no país. Este formato foi concebido para o 

Daily News com dois princípios: uma impressão económica e um formato adaptável á 

leitura nos transportes públicos (Arnold 1969).

Um outro formato de jornal, berliner, é um intermédio entre broadsheet e tablóide, 

cujas dimensões são 470mm por 315mm. Berliner é o formato que surgiu em meados 

do séc. XX e é vastamente utilizado na Europa pelos jornais como La Stampa, Italia, 

La Vanguardia, Espanha, Le Monde, França, Expresso, Portugal, entre outros. Este for-

mato conseguiu reunir as qualidades de ambos, broadsheet e tablóide, tornando-se 

assim benefi cioso tanto na edição como na produção. Formato Berliner, tendo lar-

gura do tablóide e altura do broadsheet, na sua produção consegue o melhor aprovei-

tamento do papel e, consequentemente ser mais económico. Sobretudo, é o formato 

mais compacto como tablóide, enquanto benefi cia dos valores editoriais do broadsheet 

(Th e Guardian 2013).

Os jornais de hoje são tendencialmente mais pequenos, sendo o formato tabloide cada 

vez mais popular. Esta orientação tem a sua potencialidade na importação do dina-

mismo do tablóide para o formato de folha grande. Mario Garcia (2000) exemplifi ca 

esta tendência com o jornal Sueco Dagens Nyheter (fi g. 5), onde o tamanho de corpo do 

título foi aumentado, a fotografi a foi tornada dominante assim como a cor passou a ser 

usada com versatilidade. Estas características importadas do formato tablóide, resul-

taram num tratamento apelativo da página, onde predominam uma ampla ou total 

ocupação de fotografi a, títulos espaçosos e quantidade generosa de espaços brancos 

que conclui a composição.



Dagens Nyheter 

(Kiosko 2010)

Daily News 

(Hoffman 2008)

FIGURA 5

FIGURA 4
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No momento de utilizar um dos formatos, ou um misto, Mario Garcia põe três

pontos em destaque. 

O primeiro:

“(…) o design de páginas tablóide envolve não apenas uma página de cada vez, mas logo 

duas, assim culminando um spread. Porque? Quando os leitores abrem a página tablóide, 

eles normalmente movem o olhar da esquerda para a direita quase em linha recta quase a 

meio da página. Uma vez que acabem de fazer isso dentro de alguns segundos o leitor começa 

a ler a página a começar de esquerda” (TL Garcia 2002: 103). 17

O segundo: 

“o design da página broadsheet envolve um maior campo da página, para qual o leitor 

olha de cima para baixo, independentemente da página seguinte” 

(Garcia 2002: 103). 18

E por ultimo: 

“(…)é importante que os designers de tablóide estejam inquiridos com a informação da 

página seguinte. Sobretudo tentar evitar o cruzamento de dois títulos, especialmente se 

estes tiverem a mesma tipografi a, corpo de letra e peso. Evitar duas imagens com tama-

nhos idênticos numa distância pequena entre si”

(TL Garcia 2002: 103). 19

Ao existir uma ênfase na página dois – sentido vertical, seria mais apropriado a página 

três utilizar um destaque horizontal. No formato tablóide, o contraste entre as duas 

páginas contínuas é importante, já no formato brodsheet esta organização não revela 

um carácter válido.

O formato tablóide requer então um design mais empreendedor e portanto mais exi-

gente em termos de comunicação e trabalho de equipa, uma vez que é pretendido que 

o leitor percepcione e compreenda duas páginas como uma. A facilidade de leitura, 

a economia de papel e impressão e ainda questões remetentes para a publicidade são 

os factores predominantes que fazem cada vez mais o formato tablóide estar entre os 

preferidos (Garcia 2002). ▲

17 “Tabloid page design 

involves not just one page at 

time, but two. Why? Well, as 

readers open the pages of the 

tabloid, they usually make a 

sweeping motion with their 

eyes from left to right, almost 

in a straight line at just about 

the middle of the page. Once 

they do that, which takes a 

few seconds, they usually 

start reading the page

 on the left”.

18 “Broadsheet page design 

involves the canvas of a 

larger page, which the reader 

looks at from top to bottom, 

regardless of the page 

next to it”.

19 “Knowing this, it is 

important that tabloid 

designers working with page 

two inquire what is going 

on next door, on page three. 

Try to avoid two headlines 

running itto each other, 

especially in the same font, 

weight or size. Also avoid 

having two equally sized 

photos coming too close to 

each other”.
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2.4.4 A IMPORTÂNCIA DA TIPOGRAFIA NO JORNAL

Segundo Brighurst (1992) a tipografi a é o ofício através do qual o signifi cado de um 

texto pode ser clarifi cado, honrado e compartilhado, tanto como conscientemente 

disfarçado. Originalmente a tipografi a tinha um carácter funcional ligado apenas à 

cópia, onde a tarefa do tipógrafo consistia na imitação manual das obras do escriba 

de maneira rápida e precisa. “A tipografi a existe assim para honrar o seu conteúdo” 

(Brighurst 1992: 23). No entanto esta necessita chamar a atenção para si mesma antes 

de ser propriamente lida, ao que paradoxalmente, para ser lida tem que abdicar desta 

mesma atenção despertada (Brighurst 1992). Na tipografi a “as letras tornam-se num 

elemento visual que dá ao leitor a primeira impressão do aspecto visual da página. A 

chave para obter páginas atractivas é a combinação de uma sólida e atractiva tipo-

grafi a que simultaneamente permita uma boa legibilidade. Hoje, os jornais necessi-

tam criar uma identidade corporativa e a fonte 20 é um elemento que assume grande 

importância e que serve de imagem e reconhecimento do produto” (Garcia 1993: 53).

O tipógrafo antes de dar início ao projecto visual, tem de ter conhecimento da 

Mensagem, assim como interpreta-la, pois é a sua comunicação, “o seu tom, 

andamento e estrutura lógica que vão determinar as possibilidades da sua forma 

tipográfi ca” (Brighurst 1992: 26). Como táctica pessoal para a escolha de fontes, 

Bringhurst realça a leitura e interpretação do conteúdo da mensagem para que a sua 

comunicação seja efi ciente. O conhecimento “do conteúdo é portanto fundamental 

assim como os conhecimentos daqueles que serão descodifi cadores da mensagem” 

(Brighurst 1992: 20). “Ao trabalhar com a tipografi a deve-se analisar e defi nir a colo-

cação e a ordem de um conjunto de elementos tipográfi cos, do mesmo modo que um 

músico analisa e apresenta a sua música” (Brighurst 1992: 17).

A estrutura lógica, a dimensão física, o espaço a ocupar e o espaço que deve 

permanecer em branco, são algumas possibilidades da forma tipográfi ca 

(Brighurst 1992). Em suma a tarefa primordial do tipógrafo é analisar e entender o 

texto, seguida pela sua análise e mapeamento e apenas posteriormente começa o pro-

cesso interpretativo. A tipografi a por sua vez deve convidar o sujeito à leitura, revelar 

tanto o teor como o signifi cado do texto, tornar a ordem e estrutura do texto claras, 

conectar o texto a outros elementos potencialmente existentes, assim como indu-

zir um ’estado de repouso energético‘ - condição ideal de leitura. Assim, tal como a 

“oratória, a música, a dança, ou uma correcta caligrafi a, tudo o que atribui beleza à 

linguagem, também a tipografi a, quando usada com saber, confere ao texto quali-

dade e valor” (Brighurst 1992: 17). Mário Garcia (2002) por sua vez, acrescenta que a 

20 A fonte, em diferença 

com o tipo é um conjunto 

de todos os caracteres 

tipográfi cos com o mesmo 

tamanho e estilo de uma 

só familia tipográfi ca. A 

tipografi a neste contexto 

desde o fi nal do séc. XXI 

refere-se ao conjunto de 

estilos relacionados, tais 

como italico, bold, italico 

bold entre outros (Baines e 

Haslam 2005).
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função da tipografi a é “enobrecer o texto, valorizá-lo mas antes de mais contribuir 

para a sua boa legibilidade” (Garcia 2002: 5). Bringhurst (1992) enumera também a 

legibilidade como factor determinante para a durabilidade de uma fonte, sendo esta 

um dos aspectos fundamentais da tipografi a.

Lidwell, Holden e Butler (2003) defi nem a legibilidade como a clareza visual de texto 

baseada no corpo, tipografi a, contraste, bloco de texto, assim como espacejamento 

de caracteres (Lidwell, Holden e Butler 2003).

Mario Garcia (1993) por sua vez defi ne a legibilidade como “qualidade que torna 

as letras mais fáceis de serem lidas - o factor singular mais importante na selec-

ção e uso da tipografi a” (Garcia 1993: 62). A fonte mais legível por sua vez é aquela 

que “contribui para que o leitor percorra palavra a palavra, linha a linha com maior 

facilidade. Qualquer fonte que não tenha essa característica, não deve ser usada” 

(Garcia 1993: 62), pois palavras “bem escolhidas merecem letras bem escolhidas” 

(Brighurst 1992: 5). “A legibilidade remete assim para a forma como reconhecemos 

letras e palavras. Enquanto lemos reconhecemos as formas das palavras que nos são 

familiares em vez que processarmos cada palavra individualmente para formar o seu 

grupo fonético. Este facto permite-nos processar a informação de maneira muito 

mais rápida” (TL O’Grady e O’Grady 2008: 120). 21

O propósito de um jornal é irrefutavelmente para ser lido, sendo que 85% do seu 

conteúdo é texto, o que torna também evidente a importância da tipografi a. Para a 

sua escolha deve então ter-se em consideração um número vasto de factores. Desde 

a sua fácil leitura, especialmente quando esta é aplicada num bloco de texto; a sua 

versatilidade, apresentando um numero plausível de variações de estilo; 22 devem 

ser contrastantes umas com as outras, recorrendo para o efeito a combinações de 

estilo; estilos como o itálico ou o condensado devem pertencer à própria fonte e não 

serem forçosamente aplicados pelo computador, por isto deformará a forma inicial 

da fonte; a fonte ou fontes escolhidas devem ser apropriadas ao estilo da publicação 

assim como os títulos deverão despertar a atenção do leitor, convidando este à leitura 

(Garcia 2002). Heller e Meggs (2011) vão de encontro com Garcia ao dizer que a tipo-

grafi a não existe apenas para tornar a mensagem legível, mas também, pode conter 

uma carga simbólica, que transmite um certo tipo da emoção ao leitor. 

Um bom resultado jornalístico é assim personifi cado por combinação efi ciente entre 

uma boa tipografi a, uma arquitectura de página interessante, complementada pelo 

contraste e cor. Neste conjunto a fonte faz o seu papel ao permitir-se um alto nível de 

contraste, possibilitando a hierarquia e o destaque e ao ter uma variedade de tama-

nhos diferentes, não esquecendo a entrelinha (Garcia 2002). ▲

21 “Legibility refers to the 

traits that aff ect recognition of 

individual letters and words. 

As we read, we recognize 

the shape of familiar words, 

rather than processing 

each single letter to make a 

phonetic group. Th is allows 

us to process content much 

faster.”

22 De acordo com O’Grady e 

O’Grady (2008) a tipografi a 

tem enumeros estilos, tais 

como romano, italico, 

classico, etc. Cada um deles 

evoca diferentes tipos de 

emoção em processo de 

leitura. Ao que Brighurst 

(1992) comenta que o estilo 

tipografi co é o poder de 

variação em todo o dominio 

tipografi co na medida 

de procura as soluçoes 

inovadoras na percepçao 

da mensagem.
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2.4.5 ORGANIZAÇÃO HIERÁRQUICA DOS CONTEÚDOS DO JORNAL

Como arquitectura da página, Garcia refere-se à “capacidade do designer usar o 

espaço disponível na área da página” (TL Garcia 2002: 76), 23 desde o número de colu-

nas às variedades que estas proporcionam tanto ao texto como à imagem. Fala-se 

assim de uma orientação e posicionamento de elementos, quer estes sejam horizon-

tais ou verticais.

Jornais estabelecidos como Frankfurter Allgemaine (fi g.5), Th e Times (fi g. 6) e 

Th e Wall Street Journal (fi g. 7) mantêm uma orientação exclusivamente vertical, o que 

a generalidade dos editores acreditam ser característica de uma publicação de pos-

tura mais séria. O posicionamento horizontal, de carácter contemporâneo, revela-se 

mais fácil para os escritores, assim como proporciona ao editor e designer melhores 

oportunidades na criação da hierarquia desejada. Por exemplo, no posicionamento 

horizontal é possível trabalhar com uma grelha de quatro colunas e simultaneamente 

passar para um número mais reduzido, sendo que o conteúdo continua em destaque 

e a ditar a arquitectura da página (Garcia 2002). 

Segundo Lidwell, Holden e Butler (2010), hierarquia é o modo mais simples de orga-

nização para a visualização e percepção de complexidade informativa. O aumento da 

visibilidade das relações hierárquicas num produto é um dos métodos mais efectivos 

para o aumento do conhecimento sobre este produto. A percepção das relações hie-

rárquicas entre os elementos é a função primária das posições relativas entre eles, 

embora também estes sejam infl uenciados pela proximidade, tamanho e presença 

das linhas conectoras (Lidwell, Holden e Butler 2010). Mario Garcia (1991) por sua vez 

caracteriza a hierarquia como:

“(…) um princípio simples do design: estabelecer hierarquias. O principal objecto de uma 

publicação jornalística é, em primeiro lugar, atrair leitores e seguidamente orientá-los ao 

longo da informação, através da constituição de hierarquias, que funcionam como dife-

rentes focos visuais orientadores do percurso do olhar ao longo da página. Deste modo, 

torna-se possível aconselhar o leitor a fazer uma opção na leitura da página, de acordo 

com a importância de cada notícia. Orientando o leitor, é estabelecida uma harmonia no 

movimento do olhar, capaz de resultar numa melhor compreensão dos assuntos expostos” 

(Garcia apud Melo 2009: 285).

23 “(...) how a designer uses 

the space available on the 

canvas of the page.”
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Richard Saul Wurman - escritor, designer e fundador das conferências TED, 

desenvolveu uma estrutura de organização de informação que denominou de 

LATCH - Location, Alphabet, Time, Category, Hierarchy. Esta estrutura é constituída por 

cinco modelos independentes que agrupam o conteúdo: pela sua localização – mapas 

ou guias de viagens; pela sua ordem alfabética – enciclopédias ou listas telefónicas; 

pelo seu espaço temporal – calendários ou linhas temporais; pala sua categoria – 

catálogos comerciais; ou pela sua hierarquia – instruções de emergência.

O designer deve então considerar como o espectador vai percepcionar, localizar e 

utilizar o conteúdo para que possa escolher a estrutura LATCH que mais se apropria, 

sendo que em alguns casos podem ser utilizados múltiplos modelos em simultâneo. 

Um exemplo desta utilização múltipla de modelos nos artefactos é o jornal com várias 

secções (economia, desporto, artes, entre outros), onde dentro de cada uma, o edi-

tor utiliza uma hierarquia de importância para organizar as histórias. Já em secções 

como os obituários, a informação está organizada de forma alfabética, para que mais 

uma vez a informação desejada seja encontrada de modo efi caz. Por sua vez os resul-

tados das pontuações de eventos desportivos são listados de forma cronológica. Estes 

são assim exemplos de uma publicação única onde podem ser incorporados uma 

estrutura LATCH múltipla, ao serviço da experiência do leitor que assim encontra de 

imediato e de maneira efi ciente a informação que procura (O’Grady e O’Grady 2008).

The New York Times 
(Berry 2004: 125)

The Wall Street Jornal  

(Innovations in 
Newspapers 2012)

Frankfurter 
Allgemeine Zeitung 

(Matz 2011)

FIGURA 7

FIGURA 8

FIGURA 6
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O Eye-Trac Research 24 por sua vez, conclui que ao ser criada uma hierarquia, esta 

fornece ao leitor uma forma de estabelecer o percurso do olhar ao longo da página, 

aconselhando-o assim na prioridade de leitura, aumentando a sua compreensão da 

informação assim como fl uidez de leitura, evitando situações de desordem, ambigui-

dade assim como o abandono da noticia (Melo 2009). O estilo de escrita em pirâmide 

invertida é também um quadro de trabalho comum no jornalismo, sendo ampla-

mente adoptado na Web, como a estrutura mais efectiva na transmissão da informa-

ção escrita em linha. A pirâmide invertida coloca então a informação mais importante 

no princípio da história, ordenando-a  pelo seu grau de importância. A sua estrutura 

começa pelo sumário, onde normalmente é a uma ou duas frases, que de imediato diz 

ao leitor a informação mais relevante. Na sua maioria o sumário é curto e responde às 

questões, quem, o que, quando, onde e como. Estes são então seguidos pela informa-

ção de apoio, sendo que a história é concluída com informação de fundo e detalhes 

(O’Grady e O’Grady 2008). ▲

Título (quem, o que, onde, quando, porque, como)

Informações de suporte

Detalhes

Adaptado de
“Modelo da pirâmide invertida”   

(O’Grady e O’Grady 2008: 84)

FIGURA 9

24 Estudo realizado em 1991 

na Florida pelo Poynter 

Institute sobre a importancia 

da cor nos jornais e a forma 

como os leitores observam 

as páginas de um jornal 

(Melo 2009).
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2.4.6 IMAGEM NO JORNAL

“A imagem é comunicação. A sua qualidade é determinada pelo quão bem esta comu-

nica e qual a resposta emocional que gera” (TL Arnold 1969: 153). 25  Um bom fotojor-

nalismo começa não pelo fotógrafo, mas sim, pelo editor. O editor de imagem tra-

balha em cooperação e proximidade com todos os departamentos editoriais, a fi m 

de gerar uma comunicação efi caz pela combinação das palavras e da imagem. Os 

editores, pela compreensão da comunicação não-verbal e da linguagem visual das 

imagens, seleccionam e usam-nas apropriadamente, evitando clichés (Arnold 1969). 

As “imagens são os elementos-chave da página. São as imagens que captam a atenção 

do leitor para a página e ajudam-no guiar-se pela página e pelo conteúdo desta. Isto 

signifi ca que é necessário prestar uma especial atenção a escolha e tratamento da 

imagem” (TL Frost 2003: 115). 26

Outrora, o papel do repórter e do fotojornalista estava fundido, uma vez que eram os 

repórteres que fotografavam as suas próprias histórias. O papel do repórter conhe-

ceu o seu ponto de viragem quando, a National Union of Jornalists, opôs-se a esta ideia 

com a premissa de que os bons escritores não têm de ser bons fotógrafos e vice-versa. 

Apesar desta separação, os jornalistas não são inibidos de tirar fotografi as; muito pelo 

contrário, um bom repórter tem de estar sempre alerta em relação a tudo o que o 

rodeia, embora a fotografi a não seja a sua prioridade (Frost 2003), mas sim a do foto-

jornalista, que visa fornecer a variedade de imagens diferentes pelo seu valor tonal, 

diagonais, ponto de vista, proporções, orientação e área (Arnold 1969).

No contexto da publicação, a imagem tem de ser complementada por palavras, sendo 

que esta tem de valer o espaço que ocupa na página. Um dos maiores problemas 

encontrados pelas pequenas publicações ou jornais locais é a aquisição de uma boa 

imagem que cative a leitura, uma vez que  estas muitas vezes têm um orçamento limi-

tado (Frost 2003).

É sempre importante examinar cuidadosamente cada fotografi a a fi m de determinar 

a pertinência da sua utilização. De acordo com Frost (2003), uma boa imagem tem de 

conter uma ou todas das seguintes características principais:

Ilustrar e informar rápida e efi cientemente o conteúdo da história;

Destacar o lado emocional da história;

Induzir uma acção;

Fazer com que o leitor se identifi ca com a história (Frost 2003).

25 
“A picture is a 

communication. Its quality 

is determined by how well 

it communicates and how 

much emotional response it 

generates.”

26 “Pictures are one of the 

key element of a page. 

It is picture that draw a 

reader into a page and help 

toguide him or her trough 

thr page and the material 

on it. Th is means that 

considerable care needs to 

be taken in the choice of 

pictures and how they 

are used.”
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Devido á raridade de uma só imagem conter estas quatro características, por vezes a 

utilização de varias fotografi as torna-se necessário, cabendo ao editor decidir a per-

tinência de usar uma ou várias imagens para ilustrar a história.

Seleccionar imagens é uma tarefa difícil e subjectiva, onde a defi nição dos critérios 

de selecção das imagens para uma história pode ser um processo complexo. Qualquer 

imagem que se considera valida para estar na página do jornal tem de, não apenas 

ilustrar o conteúdo do texto, mas também, adicionar  informação à história. A pre-

sença da imagem serve, sobretudo, para esclarecer o acontecimento e posicionar o 

leitor no contexto real da notícia.

Imagem defi ne assim a atmosfera emocional da informação confi rmando a existên-

cia real do objecto, pessoa ou sitio. Por exemplo, a imagem de um objecto ajuda a 

identifi ca-lo ou a de um local onde ocorre um acontecimento, ajuda o leitor a criar 

imediatamente um panorama visual, assim estabelecendo maior proximidade com 

a notícia.

Harold Evans (apud Frost 2003) acredita que existem três pontos cruciais para uma 

imagem publicável: a animação, o contexto relevante e a profundidade de signifi cado.  

Evans não sugere a obrigação de ter as três características juntas, no entanto, se uma 

imagem as reunir, será certamente a seleccionada. O contexto relevante ajuda expli-

car a história acrescentando a informação extra. A profundidade de signifi cado para 

além de adicionar mais informação a história, traz um elemento emocional que faz o 

leitor sentir a notícia (Frost 2003). Chris Frost (2003) encontra uma série de pontos a 

ter em conta aquando da selecção de imagens para a publicação. Entre estes estão a 

forma, a escala, o corte e as diagonais.

A forma da imagem acrescenta bastante á maneira como a imagem é interpretada. 

As formas inusuais dão drama á imagem, suscitando o interesse nesta. O exagero na 

altura ou largura, formas assimétricas podem ser técnicas em enfatização da foto-

grafi a. O elemento mais entediado é o quadrado por ser geometricamente simétrico.

O senso comum afi rma que a proporção ideal é 4:5, embora podem se encontrar outras 

proporções igualmente funcionais (Frost 2003). Por outro lado, os editores são enco-

rajados a afastarem-se das proporções vulgares de 3:5 e explorar outro tipo de propor-

ções (Arnold 1969). O campo da visão humana expande-se até 180º no sentido horizontal 

por isso as imagens que não tem a mesma orientação normalmente tem o maior destaque, 

este facto não exclui no entanto a utilização de fotografi as horizontais. (Frost 2003).

27 “What picture frames is of 

vital importance.”

28 “When we have found the 

picture in the photograph, 

we crop out everything that 

isn’t part of the picture, that 

doesn’t communicate.”

FORMA
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A imagem compete assim com o texto pelo espaço, fazendo um jogo de balanço da 

importância do texto contra a imagem onde a imagem tem de estar proporcional á 

noticia para que remete. As imagens pequenas e com muito pormenor acabam por 

passar despercebidas para o leitor, levando pelo mesmo caminho o texto da notícia.

“O que a imagem enquadra é da importância vital” (TL Frost 2003: 122). 27 “Quando se 

encontra a imagem em fotografi a, corta-se tudo que não faça parte da imagem, o que 

não comunica” (TL Arnold 1969: 155). 28 A eliminação do desnecessário assegura que 

a atenção, o tempo e energia do leitor não seja desperdiçada. No caso do corte duma 

imagem que contem fi guras humanas é necessário lembrar o seguinte axioma: “Don’t 

amputate” – não amputar, pois provoca desconforto visual (Arnold 1969).

A presença de diagonais numa imagem têm um papel crucial, uma vez que são estas 

que proporcionam o drama e excitamento, sugerindo o movimento ou acção. As dia-

gonais podem ser marcadas pelo movimento do corpo ou objectos que transmitem a 

ideia de assimetria, não aborrecendo assim o olho (Frost 2003).

Estas linhas podem no entanto tanto dirigir o leitor para o próximo texto que corres-

ponde a imagem, como distrair o olhar levando-o para fora da área onde ele devia estar 

(Arnold 1969). ▲

2.5 PRIMEIRA PÁGINA
Planear a primeira página de um jornal é provavelmente a tarefa mais estimulante de 

um editor ou designer da imprensa generalista - é o ponto crucial no ciclo da produ-

ção do jornal. Desafi ado pelo prazo, o editor anseia pela oportunidade de demonstrar 

a criatividade saturada na rotina da edição. Qualquer peça criativa precisa de audiên-

cia, precisa de ser vista, ou até admirada; e uma vez que o trabalho de repórter só 

pode ser reconhecido após ser lido, o layout da primeira página é o primeiro aspecto 

do jornal a prender o olhar e a atenção do espectador.

Outrora os editores planeavam a primeira página com sucesso guiados apenas pelo 

instinto. Nos dias de hoje, apesar de todas as ferramentas técnicas não é possível criar 

uma primeira página sem uma visão pessoal e intuitiva. Com o decorrer do tempo foram 

criados uma série de axiomas aplicáveis ao layout da primeira página (Arnold 1969).

ESCALA

CORTE

DIAGONAIS
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Os elementos chave da composição de um jornal, quer seja da primeira página ou das 

páginas interiores são a organização, a consistência e a ordem hierárquica atribuída 

aos elementos. Ao falar de uma primeira página bem desenhada, Mario Garcia (2002) 

descreve-a como sendo refl exo de uma boa estrutura, de um aspecto visual coerente, 

de uma boa organização, assim como de um bom planeamento. A primeira página 

deve então ter um forte impacto visual nos leitores, gerando dinamismo e captando a 

atenção e interesse destes. (Melo 2009).

Para Utko (2009), no entanto, a primeira página assemelha-se a um cartaz, sendo 

esta uma interpretação da realidade, uma afi rmação artística. O designer encoraja 

uma quebra das normas, uma experimentação tipográfi ca, assim como uma inser-

ção ilustrativa, afastando-se das normas do layout tradicional de um jornal. A página 

torna-se então uma plataforma de comunicação entre o designer e o leitor, onde o 

designer faz a sua própria interpretação e comunica-a ao leitor. A experimentação 

com os elementos gráfi cos da composição da primeira página é vista como o caminho 

para um bom resultado, onde a simplifi cação e a clareza progressiva culminam num 

afunilamento e aperfeiçoamento de detalhes, que resultam no produto fi nal. O jornal 

é então concebido como um só objecto (Utko 2009).

Mario Garcia (2002) vai ao encontro de Utko (2009) ao dar grande importância à pri-

meira página, considerando-a o cartaz de apresentação dos assuntos de maior rele-

vância. Utko (2009) acrescenta relevância á primeira página ao ser a comunicadora 

das variadas mensagens com diferentes graus de importância. Por não possuir aspec-

tos comuns, a sua representação resulta num impacto visual forte que capta o olhar e 

motivação do leitor (Garcia 2002).

O diagrama de movimentos do olho (fi g. 9), apresenta um método de leitura nor-

mal que é executado a partir do canto superior esquerdo - área de primeiro contacto 

visual. O inconsciente leva o olhar a fazer um percurso diagonal até ao canto inferior 

direito, sendo guiado por optical magnets (ìmanes visuais) – leitura diagonal. Estes 

ímanes visuais são caracterizados pelo tamanho e proximidade dos objectos gráfi cos, 

onde o elemento de maior dimensão prevalece, sendo contrabalançado apenas pela 

proximidade dos elementos mais pequeno, entre si.

As partes constituintes do jornal cuja atenção dada é instintivamente menor, são o 

canto superior direito e o canto inferior esquerdo. Deste modo, para que a atenção do 

leitor seja para aqui dirigida é necessário estarem presentes ímanes de atenção visual 

bastante fortes.
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O circuito ideal do olhar do leitor que percorre a primeira página, assemelhasse ao 

desenho da clássica letra ”S” presente nas artes visuais. Este percurso óptico é ini-

cialmente determinado pela área de primeiro contacto visual, seguido pelo canto 

superior direito e inferior esquerdo, culminando na área terminal. Quando o leitor 

encontra o trajecto de leitura este torna-se quase impossível de inverter, uma vez que o 

olhar irá sempre voltar instintivamente aos eixos de orientação que limitam a atenção 

(Arnold 1969).

Arnold (1969) considera a cor o primeiro passo na construção da primeira página, pois 

esta é um forte foco de atenção que constitui área de primeiro contacto visual. Assim 

que o olho começa a percorrer a página, o foco de atenção tem como objectivo prender 

pelo elemento gráfi co, a fi m do leitor permanecer sufi cientemente interessado para 

continuar a ler. O foco de atenção pode ser uma imagem, um título ou até uma caixa 

de texto, sendo que a sua organização gráfi ca tem como função imediata persuadir o 

leitor, submetendo - o á leitura de pelo menos, três parágrafos. Um outro ponto impor-

tante referido por Arnold (1969) é o posicionamento do logótipo do jornal.

Se este se estende ao longo da página, a posição é automática, mas se este não tem um 

local fi xo, deverá ser tratado como um elemento de destaque, parte constituinte do 

padrão visual da página.

Tradicionalmente nos jornais diários e alguns semanários, a história principal da pri-

meira página deveria ler-se no canto superior direito, e onde o titulo se prolongaria 

ao longo de toda a largura da página. Hoje, este padrão já se verifi ca com menos fre-

quência, sendo que a história principal, continua em muitos casos no canto supe-

rior direito. No entanto a posição estratégica da história principal e um bom objecto 

Diagrama de 
movimentos do olho  

(Arnold 1969: 287)

FIGURA 10
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tipográfi co já não chegam para dar á peça jornalística a visibilidade necessária, sendo 

indispensável o drama do conteúdo da notícia (Arnold 1969). Garcia (2002) enumera 

como um dos principais factores para a construção de uma primeira página o uso, 

mas não exagerado de fotografi as – devendo estar presente apenas a melhor fotografi a do 

dia, ilustrando apenas uma ou duas histórias para criar emoção e estimulo nos leitores.

Não devem ser utilizadas infografi as ou fotografi as passivas (Garcia 2002). Arnold 

(1969) acrescenta que num formato broadsheet (onde a dobra se encontra a meio da 

página) “é necessário ter pelo menos uma imagem forte e uma coluna múltipla abaixo 

da dobra na página número um” (TL Arnold 1969: 290). 29 Num formato tablóide o uso 

da imagem pode ser entendido como uma segunda história principal, posicionando-

-se no fundo da página.

Quando estão presentes dois títulos com o mesmo peso na página cria-se uma situa-

ção confl ituosa para a atenção do leitor, pois em vez de escolher uma só história, este 

rejeita ambas. As imagens são elementos ideais para quebrar este tipo de confl itos.

No que toca às imagens Arnold (1969) enumera ainda um axioma: a imagem deve 

encontrar-se acima do texto, pois é o posicionamento da ordem instintiva da leitura -

 “Picture above type”. A disposição correcta seria então que primeiro se encontrasse a 

imagem, sendo esta seguida pelo título e corpo principal de texto. Se a ordem estiver 

alterada, por exemplo se o título estiver acima de imagem, corre-se o perigo do leitor 

ser atraído pela imagem, nunca ler o título, partindo logo para o texto.

O editor é quem determina a combinação de pesos e medidas da composição gráfi ca, 

havendo elementos gráfi cos que se podem considerar generalistas:

Os elementos gráfi cos na parte direita da página devem possuir mais peso em 

relação a parte esquerda;

Os elementos na metade superior da página têm de suportar o maior peso visual  

do que no fundo da página;

As imagens horizontais superam as verticais da mesma proporção ao nível do    

destaque;

A caixa de texto de uma coluna equivale a uma imagem de uma coluna;

A imagem á cores contem mais 25% de peso do que a preto e branco.

Mário Garcia (apud Melo 2009), por sua vez acrescenta outros factores para alcan-

çar um bom produto editorial e de design gráfi co. Para a primeira página deverão ser 

escolhidos temas, por parte dos editores, que apresentem maior impacto e de maior 

29 “Th ere should be at least 

one strong picture and two 

multicolumn heads below the 

fold on page one”
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The Guardian  

(Berry 2002: 74)

El Pais  

(Berry 2002: 8)

FIGURA 11

FIGURA 12
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interesse pela sua actualidade (quer seja política, económica, saúde, ensino ou des-

porto). Deverá haver uma distribuição estratégica e hierárquica dos elementos na 

página, levando o leitor a percorre-la de acordo com a importância desses elementos.

O título de maior relevância deverá ser apresentado com maior destaque, acompa-

nhado de uma imagem que funcionará como foco visual – as restantes fotografi as 

devem ser submissas à fotografi a principal, apresentadas numa escala mais reduzida. 

Devem ser utilizadas entre cinco a seis colunas como opção base, havendo espaço 

para serem formadas outras combinações – o número de colunas não deve ser muito 

reduzido pois refl ectir-se-ia num número mais reduzido de opções. Para que os ele-

mentos ocupem apenas o espaço necessário e mesmo assim se consigam destacar, há 

que ter em consideração os espaços em branco. Por ultimo, as notícias breves, pre-

sentes na primeira página revelam-se mais efi cazes quando colocadas numa única 

coluna, preferencialmente na primeira ou última, sendo também plausível apresen-

tar-se sobre ou abaixo do logótipo. Como exemplos são apresentados o Th e Guardian 

(fi g. 10) e o El Pais (fi g. 11), com caixas de cor a envolver o texto a preto, por vezes 

fazendo uso de pequenas fotos. 

Actualmente, em Portugal, o jornal Público (fi g. 12) dá preferência a colocação das 

notícias breves ao longo da coluna da direita e o Diário de Notícias (fi g. 13), numa faixa 

horizontal sob o logótipo. ▲

Público  

(Leme 2012)

Diário de Notícias  

(Leme 2012)

FIGURA 13

FIGURA 14
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2.6 REDESIGN
O design do jornal é um aspecto que a maioria dos leitores tem por garantido. 

Estes por vezes não reparam na imagem gráfi ca do jornal até este sofrer alteração 

(Berry 2004). No entanto, com todas as inovações tecnológicas de que a imprensa 

generalista é hoje alvo, a mudança torna-se um passo crucial para a sua sobrevivên-

cia. Acreditando que os jornais não irão desaparecer, pelo menos não num futuro pró-

ximo, Ron Reason (2011) crê na necessidade de redesenhar, redescobrir e reinventar 

a imprensa generalista.

Apesar das previsões optimistas do Reason, o enriquecimento da identidade do jornal 

torna-se necessário com mais frequência, no sentido de acompanhar a velocidade das 

inovações das novas tecnologias. Pois torna-se impossível competir no mercado da 

comunicação actual com um produto da década anterior, onde a sua mudança é sem-

pre necessária. A competitividade na imprensa generalista, para além de determinar 

a necessidade do redesign, também infl uencia o seu método.

Se por um lado a competitividade evoca alguma imitação, esta também estimula as 

publicações para um maior aperfeiçoamento da linguagem gráfi ca, surpreendendo 

cada vez mais o leitor (Arnold 1969). Um receio comum aos editores da imprensa 

generalista, consiste na perda de identidade face ao redesign, pois partem da pre-

missa que neste está implícita uma inferioridade do design anterior. Considerando 

este receio incongruente, Arnold (1969) faz uma analogia entre a imprensa jornalís-

tica á imprensa automóvel. Esta ao longo dos anos vai aperfeiçoando a sua tecno-

logia através de pequenas evoluções que progressivamente optimizam o produto – 

tal como os jornais.

Os jornais conceituados cujo design é de longa data, são tidos como sinónimo de quali-

dade, respeito e consideração. Apesar da veracidade desta afi rmação, Arnold (1969) con-

sidera que até estes devem realizar pequenas alterações de carácter consistente.

Esta mudança deve ser no entanto progressiva e ao longo do tempo, de modo a não 

chocar ou interferir drasticamente com a rotina de leitura da audiência. Assim, o grau 

de interferência do redesign deve ser adequado ao sujeito, onde por vezes um redesign 

cujas alterações são menores mas progressivas é mais pertinente do que um redesign 

invasivo. Cabe ao designer investigar e criar as novas técnicas efi cazes da optimização 

da identidade, proporcionando o prolongamento vital da imprensa generalista e esti-

mulando o hábito de leitura da mesma. Este estudo tem como consequência favorável 

levar a imprensa a recuperar e manter uma posição fi rme perante as novas tecnologias 

de comunicação (Reason 2011).
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Surge nos editores a vontade de reinventar o jornal, utilizando fragmentos do jor-

nalismo visual, encurtando e intensifi cando os textos de modo a acompanhar o 

processo evolutivo do jornal. Estes acompanham os directores de arte e consultores 

como Lucie Lacava, Mario Garcia, Simon Esterson e Ally Palmer que transformam o 

jornal através das variadas técnicas de representação. Com a introdução de uma maior 

paleta de cores, melhor impressão e publicidade, os jornais alcançam  hoje a maior trans-

formação desde o início do século (Berry 2004). “A tecnologia e economia impulsionam 

uma constante evolução em design de jornais diários” (TL Berry 2000: xi). 30

Na investigação que teve lugar em 2011, Reason identifi cou como principais factores 

comuns ao redesign de um jornal a mudança de formato, a mudança de gerência e 

consequente rebranding. O aumento de competitividade leva à actualização de estra-

tégias para a publicação e a um repensar do aspecto visual para atrair novos inves-

tidores e anunciantes, no âmbito de criar novas oportunidades e de crescimento e 

expansão (Reason 2011).

As causas para o redesign são apontadas por Berry (2004) como o declínio na circu-

lação dos jornais ou a mudança de gerência de um jornal, onde é pretendido marcar 

a mudança com a presença de um carimbo próprio na imagem do jornal. Também a 

alteração da periocidade do jornal de diário para semanário, de semanário para men-

sal ou até um acréscimo de suplemento. (Arnold 1969). Mario Garcia (2002) por sua 

vez, identifi ca a queda de circulação e de competitividade dos jornais como princi-

pais factores que levam ao redesign. No entanto, considera que este processo “con-

tinua na vida de uma publicação, e não evocado por acontecimentos dramáticos” 

(TL Garcia 2002: 34).31 Sendo um processo de mudança, o redesign implica uma 

relação constante entre todos os departamentos que constituem o jornal. Como se 

pretende uma mudança nao só visual mas do produto em si, a interactividade numa 

perspectiva sociológica, onde está presente uma fl exibilidade e daptação dos vários 

membros entre si é essencial para o alcance de um design que seja coerente com as 

estratégias e mudanças de conteúdo (Jesen 1998). A presença do designer é assim cru-

cial “desde o início - elaboração da estratégia, até o fi m - refi namento tipográfi co, do 

redesign, dando ao designer um papel predominante neste processo” (Utko 2009).

O redesign quer-se assim abrangente e interdepartamental para que seja motivador e 

consequentemente impulsionar resultados. Mario Garcia (2002) considera essencial o 

processo de redesign ser conduzido na base da participação, observação e integração 

(também considerada pela WED como conceito fundamental ao redesign). Conside-

rando relevante o papel dos editores, a compreensão das suas expectativas e interes-

30 “Technology and economics 

propel a constantevolution 

in the design of daily 

newspapers”.

31 “(...) continuous process in 

the life of a publication, and 

should not be prompted by 

dramatic events”.
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ses para que a publicação possa ser valorizada, o trabalho em equipa e o cooperati-

vismo torna-se imprescindível para o redesign  (Garcia 2002).

Face ao recurso ao redesign quando os jornais estão muitas vezes em declínio, Mario 

Garcia (2002) considera que os jornais devem sempre manter o seu nível de qualidade, 

tanto na sua representação gráfi ca como de conteúdo, sendo que os melhores projec-

tos de redesign “são aqueles que são realizados no momento em que as publicações 

ainda mantêm o seu nível de qualidade” (TL Garcia 2002: 34). 32

No entanto, “uma simples mudança de imagem não consegue salva-los, mas a coe-

rência de design com estratégia e conteúdo pode-se sim, tornar numa ferramenta de 

mudança total do produto, do processo e do futuro da indústria” (Utko 2009).

Na conferência TED em Fevereiro de 2009, Jacek Utko refl ectiu sobre a questão do 

design poder ser a salvação para o jornal. O designer polaco enumerou alguns cená-

rios para o futuro da imprensa generalista. Neste grupo entraram as previsões que se 

cruzam com as suposições de Pacheco (2007), tais como o jornal passar a ser gratuito, 

ter formato de tablóide, de carácter local ou de nicho de leitura de pequeno-almoço, 

pois no restante decorrer do dia estamos constantemente acompanhados por outras 

fontes de informação. Alguns dos resultados dos seus redesigns podem ser observa-

dos no jornal Warswa’s Plus Biznesu, onde o redesign foi realizado em 2004 e dois anos 

depois a circulação aumentara 22% e um ano depois 35%; e no jornal Delovoj Peterburg 

onde dois anos após o redesign a circulação aumentou 19% e três anos após o seu 

trabalho 29%. 

Crescimento da circulação 
do jornal Warswa’s Plus Biznesu 

depois do redesign   

(Utko 2009)

FIGURA 15

32 “Th e best redesigns 

happen when publications 

still look good.”
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Como resposta ao aumento da circulação após o redesign, Jacek Utko afi rma que o 

design foi parte de todo um processo, não se tratando apenas de uma alteração de 

imagem, mas de uma reestruturação total do produto (Utko 2009). O redesign pode 

ser feito por um designer residente do jornal, conservando o processo dentro da edi-

tora ou por um designer de fora, obtendo uma perspectiva independente. Esta opção 

depende no entanto a que nível se pretende que o redesign seja feito. Numa perspec-

tiva geral, este deve ser feito pelos especialistas em design gráfi co internos, pois estes 

têm maior proximidade com a matéria, assim como com o consultor, ainda que uma 

perspectiva de fora seja crucial (Allnutt e Lacava 2000). Mas se por um lado a equipa 

interna está mais familiarizada com a história, mercado, pessoal e missão do jornal, 

esta pode por sua vez também trazer para o redesign a política própria, os preconcei-

tos, a falta de inovação ou a bagagem histórica para este processo de redesign que se 

quer inovador e efi ciente (Reason 2011).

“(…) o redesign de grandes dimensões deverá assim ser feito com designers internos, 

que tenham experiencia e tempo de colaboração com equipa de editores e designers. 

O Designer têm de ter tanto de talento como de treino formal em design e tipogra-

fi a, para além da vasta experiencia em trabalho na experiencia generalista. O editor 

e designer devem ser capazes de trabalhar juntos” (TL  Allnutt e Lacava 2000: 21).33  

Quando o redesign do jornal se processa através da contratação de um designer 

externo, este será um consultor profi ssional que se especializa em design de jornais. 

O perito faz um amplo trabalho sobre a publicação, começando desde análise e estudo 

de pontos fortes e fracos, defi nição dos objectivos e espectativas da publicação atra-

vés do redesign e, por fi m, elabora não apenas um novo design, mas sim, ferramen-

tas necessárias para lançar e conseguir manter a nova direcção. No entanto, Berry 

(2004) considera que na melhor das hipóteses, o redesign seria fruto de uma combi-

nação entre designers externos e internos. Independentemente como o redesign é feito 

deverá sempre haver uma cooperação entre designers, editores e equipa de produção 

(princípio WED).

O redesign num jornal que experiencie o sucesso deve ter um carácter permanente 

e gradual, no entanto, quando existem problemas graves de circulação ou grandes 

avanços tecnológicos que obriguem a uma mudança súbita um redesign mais inva-

sivo deve ser implementado (Allnutt e Lacava 2000). ▲

33 “(…) a major redesign 

should be attempted by 

inside staff  alone at the 

bigger papers only where 

the designteam has the 

experience and time to do it 

right. Designers should have 

both talent and fairly serious 

formal training in design and 

typography (a degree in fi ne 

or graphic arts), in addition 

to plenty of newspaper 

experience. Th e editor and 

staff  designer should be able to 

work together.”
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REVISÃO DA LITERATURA

2.7 CRÍTICA LITERÁRIA
No decorrer da investigação empírica foram diversas as obras referenciadas, 

ajudando na exposição e explanação dos conceitos inerentes ao tema da investigação. 

O cruzamento destas referencias proporciona as bases de investigação necessárias ao 

estudo da hierarquia de informação do jornal, contextualizando-o. 

Para uma primeira abordagem ao tema revelou-se relevante perceber a história do 

objecto em estudo – o jornal. Nesta fase inicial a obra de Canaveira destacou-se, ilus-

trando o desenrolar do percurso evolutivo do jornal, intimamente relacionado com a 

evolução tecnológico das artes gráfi cas. 

O contributo de autores como Mário Garcia, Chris Frost e Edmund C. Arnold é indis-

cutível na construção das guias teóricas e praticas do funcionamento do jornal. As suas 

perspectivas transmitem uma visão objectiva do funcionamento holístico do jornal.

Quanto á problemática do objecto de estudo foi pertinente referenciar fontes mais 

recente, na busca por informação que retrate fi elmente o panorama actual da 

imprensa – o decréscimo constante da circulação dos media impresso. O jornal 

Público demonstra uma principal preocupação com esta temática, refl ectida nos seus 

inúmeros artigos circundantes ao tema. Também o debate O futuro dos jornais de 

Joaquim Vieira e Rita Espanha, faz um retrato abrangente á situação da imprensa, a 

sua história e possíveis soluções. 

Na sucessão da crise da imprensa, denota-se um crescente investimento na pratica do 

redesign, executado por peritos na área do design editorial dos jornais. Jacek Utko  é 

um destes peritos que dá a conhecer os seus métodos e resultados através dos meios 

digitais e conferencias TED.

John D. Berry, na sua obra Comtemporary Newspaper Design suporta visualmente os 

conteúdos teóricos revelados pelos restantes autores. ▲
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METODOLOGIA DE ESTUDO DE CASOS

3.1 METODOLOGIA DE ESTUDO DE CASOS
Numa primeira instância do caso de estudo procura-se fazer a análise geral de três 

primeiras páginas de cada semanário, Sol e Expresso. Para além destas seis páginas 

expostas foram analisadas mais oito páginas que se encontram em anexo. Da obser-

vação e análise pretende-se obter um panorama generalista das opções gráfi cas de 

cada um destes semanários.

A análise tem por directrizes os quadros de análise e comparação das primeiras pági-

nas de um mesmo jornal assim como esquemas de leitura directa. Estas tiveram por 

base a metodologia de análise de Eduardo Aires na sua tese de doutoramento assim 

como na de Nádia Miriam na sua tese de mestrado.

De modo a haver uma selecção aleatória e não contaminada pela investigadora das 

primeiras páginas dos semanários, foram escolhidas as primeiras páginas dos jornais 

publicadas entre 27 de Julho de 2012 e 11 de Agosto de 2012, sendo que as semanas de 

publicação são coincidentes entre os dois jornais. 

As características gráfi cas são analisadas através da identidade – variação de logótipo 

assim como o seu posicionamento, a através da mancha gráfi ca - grelha, margens e 

colunas assim como da tipografi a, fonte e corpo de texto. 

As três primeiras páginas de cada semanário são então confrontadas numa grelha 

comparativa entre si, com o intuito de descobrir as técnicas gráfi cas e o padrão edito-

rial utilizado por cada jornal semanário.

Na sucessão da análise geral, procede-se agora a uma análise específi ca das mesmas 

seis primeiras páginas do jornal Sol e Expresso - três respectivamente. Observam-se 

os detalhes da mancha gráfi ca para em complementaridade com a análise geral che-

gar ao padrão editorial de cada um destes semanários. 

Numa primeira instancia o texto e a imagem são analisados isoladamente, preten-

dendo com isto percepcionar a sua relação e proporção, assim como, calcular a área 

ocupada por cada um face á área útil da primeira página. É feita uma análise da com-

posição estrutural dos blocos de informação assim como da mancha de conteúdos e 

os espaços ocupados pelos seus módulos estruturantes. São também identifi cadas e 

analisadas as manchas de maior e menor contraste que espelham o fl uxo de atenção e 

ajudam a defi nir o circuito de leitura do espectador.  

Uma vez que esta análise individual está concluída, dentro de cada semanário, as 

primeiras páginas de cada jornal são comparadas de modo a enriquecerem a determi-

nação do padrão editorial para cada um dos jornais semanários.
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Verifi ca-se agora a comparação da análise geral e posteriormente da análise especí-

fi ca das três capas do jornal Sol com as do jornal Expresso. Ao colocar frente a frente 

ambos os jornais tenciona-se extrair os seus pontos comuns e divergentes. 

A partir da análise geral e específi ca é extraído um padrão de opções gráfi cas para 

cada critério estudado. É assim criado um padrão gráfi co para cada semanário, sendo 

posteriormente analisados e comparados.

O padrão de opções gráfi cas é construído através da técnica de sobreposição das 

sínteses gráfi cas de cada critério, das três primeiras página analisadas. Esta técnica 

resulta na sobreposição dos elementos das primeiras páginas enquanto layers. É utili-

zado um nível de opacidade de 20% na mancha em análise, sobre fundo transparente. 

Estas, por sua vez, vêm revelar a área de utilização da mancha de cada critério eleita 

por cada semanário. ▲

3.2 JORNAL SEMANÁRIO SOL
3.2.1 HISTÓRIA DO JORNAL

A 16 de Setembro de 2006, sexta-feira, saiu o primeiro número do jornal semanal Sol. 

Com uma tiragem máxima de 128 mil exemplares no seu primeiro número, nos três 

anos que se seguiram fez uma média de 50 mil exemplares. Concorrendo directa-

mente com o jornal Expresso da Impresa, o Sol, com um formato tablóide e a custar 2€ 

é reconhecido pelos slogans, “O Novo Jornal dos Sábados”, “Não há Sábado sem Sol” ou 

“Um Jornal que vale por si” (Público 16 de Setembro 2009).

Sendo propriedade de O Sol é Essencial, SA, em 2009, o jornal Sol passou a ser também 

detido pelo grupo de capital angolano, Newshold, assumindo-se assim como um jor-

nal da lusofonia e estendendo-se a Angola, Cabo Verde e Moçambique (Ionline 25 de 

Janeiro 2012).

José António Saraiva, arquitecto e jornalista português, é até hoje o director do Sol. 

Integrando diversas redacções ao longo da sua carreira, como as dos jornais, Comércio 

do Funchal, Diário de Lisboa, República, Opção, A Bola, A Luta, Portugal Hoje, Vida Mun-

dial, Espaço T Magazine, Baluarte e Diário de Notícias. Em 1985 fora designado para o 

cargo de director do semanário Expresso onde desempenhou as suas funções até 2006, 

quando se retirou para fundar o jornal Sol, no coração da baixa lisboeta.

José António Saraiva encontra-se assim entre os dez principais accionistas do jornal 

HISTÓRIA DO JORNAL SOL
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ANÁLISE GRÁFICA E ESTRUTURAL GERAL DO JONAL SOL

Sol, entre eles estão BCP Capital, a JVC Holding SGPS, a Imosider SGPS, Vítor Rainho, 

José António Lima, Ana Paula Azevedo, Manuel Boto e Mário Ramires.

A equipa do Sol é presentemente constituída por setenta profi ssionais, sendo quarenta 

destes são jornalistas efectivos e vinte são colaboradores regulares, tendo muitos des-

tes trabalhado por um vasto período no jornal Expresso.

Com um logótipo criado pelo pintor Pedro Proença, cuja cor é alterada consoante a 

estação do ano, o jornal é constituído por dois cadernos, uma revista e um guia.

O caderno principal é constituído por 60 páginas, o caderno de Economia Confi dencial 

por 16, a revista Tabu contem acerca de 100 páginas sendo que o guia Essencial é com-

posto por 40 páginas. Ao que a as secções da Bolsa de Imobiliário e Bolsa de Emprego, 

destacáveis do caderno Confi dencial funciona como suplemento a este. O caderno 

principal do semanário por sua vez, destaca inúmeras áreas como política, sociedade, 

economia, notícias internacionais, país real, cultura, lazer, novas tecnologias e des-

porto, tendo também o espaço opinião.

Apostando na inovação de conteúdos assim como na proximidade com os leitores, o 

Sol está presente também com uma versão em linha, tanto na sua versão portuguesa 

como angolana, a ser acedida em http://sol.sapo.pt. Para concluir a já completa base 

de informação e fl uxo de notícias o Sol na sua versão em linha, tem ainda uma sec-

ção de foto-galerias, infografi as, fóruns de opinião, vídeos, blogues, classifi cados de 

emprego e mobilado, assim como o Sol Tv Online, composto por reportagens, vídeos e 

entrevistas. Com o avanço das novas tecnologias o Sol criou também uma versão em linha 

especialmente para o Ipad e uma versão idêntica á impressa em HTML (Tipografos 2009). ▲

3.2.2 ANÁLISE GRÁFICA E ESTRUTURAL GERAL

O logótipo do Sol, desenhado por Pedro Proença, transpõe um carácter descon-

traído através de pinceladas livres de tinta (fi g. 16). A sua tipografi a simples e solta 

espelha a própria palavra “Sol”, recriando a imagem do Sol na letra “o”, suportada 

pelo desenho de uma onda. A variação cromática do logótipo é protagonizada por 

este elemento (a onda), que se altera consoante a estação do ano. No Verão esta é 

azul-escuro, na Primavera é verde, no Inverno é laranja e no Outono é azul-mari-

nho. A sua linguagem gráfi ca em combinação com as suas cores vigorosas resulta 

num logótipo chamativo e marcante. O logótipo do Sol varia apenas de cor sazo-

nalmente, mantendo o posicionamento, escala e proporção em relação á página. 
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O logótipo aqui presente corresponde á série de publicações da época de verão. A 

fonte do logótipo não corresponde a nenhuma tipografi a existente, sendo esta uma 

imagem única e que transpõe a identidade do jornal. Por norma, nas demais primei-

ras páginas analisadas (as restantes em anexo) o logótipo encontra-se sobre fundo 

branco, sendo envolvido por este e não se sobrepondo a nenhum outro elemento grá-

fi co. O formato do logótipo apresenta uma tendência para a horizontalidade. Com 

uma localização fi xa, este encontra-se na zona superior esquerda da página que é a 

área de primeiro contacto visual. É de salientar que todo o conjunto de característi-

cas do logótipo, desde o seu posicionamento á sua cor, resultam num peso visual na 

página (fi g. 17, 18, 19).

Posicionamento do logótipo 
da primeira página do Sol  
de 10 de Agosto de 2012

(Sol 2012)

FIGURA 17
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Neste esquema é defi nida a grelha base composta por cinco colunas verticais e uma 

horizontal, que por norma contem publicidade (fi g. 20). O logótipo e as informações 

técnicas do jornal como o nome dos directores, número de edição, data, preço, perio-

dicidade, países de publicação e endereço electrónico, constam nas primeiras três 

colunas. A macha útil do jornal é centrada mas ligeiramente deslocada para o lado 

esquerdo. Esta margem é assim mais estreita, sendo que as margens superior, inferior 

e lateral direita são mais largas e idênticas (fi g. 21, 22, 23).

Grelha estrutural 
da primeira página do Sol  

FIGURA 20
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Layout tipográfico 
da primeira página do Sol  
de 10 de Agosto de 2012

FIGURA 24
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Layout tipográfico 
da primeira página do Sol  
de 3 de Agosto de 2012

FIGURA 25
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Layout tipográfico 
da primeira página do Sol  
de 27 de Julho de 2012

FIGURA 26
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JORNAL SOL
Formato tablóide 280x370 mm 

Regísto de observação e de análise geral 
comparativa das três páginas do jornal Sol (1 de 2)
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LOGÓTIPO GRELHA

O logótipo do jornal Sol tem uma forma constante, 
fixa na sua localização, proporção e escala.

A sua estrutura base é constituída por cinco 
colunas verticais e uma coluna horizontal no topo 
da página. Esta grelha é fixa e constante, assim 
como as suas margens. O logótipo e informação 
técnica são sempre incluídos nas primeiras três 
colunas, no canto superior esquerdo.



CAIXAS DE COR IMAGEM

As caixas de cor têm um formato retangular horizontal, 
tendencionalmente estendidos ao longo da largura da 
página, sendo em alguns casos também rectangulares 
verticais, contidos na imagem assim como circulares. 
A sua função remete para o envolvimento da tipografia 
tendo como fim o seu destaque. Tem um caracter 
unificador, que por sua vez contrasta com a tipografia. 
As cores utilizadas remetem para as cores primárias, 
funcionando em prol de um maior contraste entre o 
fundo e a tipografia.

A imagem tem um formato predominantemente rectan-
gular horizontal na sua manchete é rectangular vertical ou 
quadrada nas breves. Em casos pontuais encontram-se 
fotografias recortadas ou com um recorte circular. 
O enquadramento das fotografias varia entre o plano 
aproximado, grande plano e plano geral, havendo uma 
predominância da temática nos indivíduos. 
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Regísto de observação e de análise geral comparativa 
das três páginas do jornal Sol (2 de 2)
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DESTAQUE DA MANCHETE PUBLICIDADE

O destaque da manchete é marcado pelo título de 
corpo maior em caixa alta, pela tipografia de 
utilização exclusiva para os títulos, normalmente 
de cor vermelha bordô no fundo branco. Geral-
mente localiza-se ao centro da página, por vezes 
mais á direita ou á esquerda, sempre acompa-
nhada por uma imagem associada. Esta imagem, 
por norma, contem uma legenda inserida numa 
caixa de promoção de cor negra. O contraste entre 
as características rígidas das opções gráficas da 
manchete é destinado a criar um padrão de 
identidade afixada por este e um maior destaque 
na notícia principal.

A publicidade está sempre presente na primeira 
página do jornal Sol, variando entre um e três 
módulos. A sua localização é predominantemente 
no topo da página, junto ao logótipo, desviando 
para si a atenção. Por sua vez esta pode-se 
estender a toda a largura da página. A publicidade 
pode também ser encontrada no canto inferior 
direito, na última coluna da grelha. 



TIPOGRAFIA HIERARQUIA TIPOGRÁFICA

São utilizadas três fontes destintas, a Titling Gothic, 
Vitesse, e Farnham Display, onde a sua individualidade 
cria um grande contraste na mancha tipográfica. Na 
manchete são utilizadas duas fontes: Titling Gothic e 
Farnham Display. A tipografia Titling Gothic não serifada é 
utilizada em caixa alta e a bold, a fim de dar maior 
destaque á notícia principal. A Farnham Display, uma 
fonte serifada, é utilizada na legendagem da manchete. 
Nos títulos e subtítulos é utilizada a fonte Vitesse na 
variante de estilo bold, contrastando com o texto que é 
apresentado em Titling Gothic Light. 
A cor predominantemente da tipografia é o preto, 
podendo ser observada nos subtítulos, antetítulos, texto 
e destaque. Pontualmente é utilizada a cor azul para os 
antetítulos. O vermelho é unicamente utilizado na 
manchete do título principal, sendo que o branco é 
utilizado constantemente em contraste com o fundo 
preto na legendagem da manchete e na publicidade.

A hierarquia tipográfica por sua vez estende-se entre os 
9 aos 95 pontos, formando seis níveis hierárquicos.

Titling Gothic Medium

Vitesse Black

Vitesse Black

Vitesse Black; Vitesse Bold

Farnham Display Medium

Vitesse Black

Titling Gothic Light

13pt - 95pt

19pt - 27pt

11pt

10pt - 16pt

9pt - 16pt

9pt

TÍTULOS

DESTAQUES

SUB-TÍTULOS

LEGENDAS

ANTE-TÍTULOS

TEXTO
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3.2.3 ANÁLISE GRÁFICA E ESTRUTURAL ESPECÍFICA 

Primeira página do Sol 
de 10 de Agosto de 2012

(Sol 2012)

FIGURA 27
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Mancha tipográfica 
da primeira página do Sol 
de 10 de Agosto de 2012
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Mancha fotográfica 
da primeira página do Sol 
de 10 de Agosto de 2012

FIGURA 29
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Mancha estrutural
da primeira página do Sol 
de 10 de Agosto de 2012

FIGURA 30
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Informação técnica do jornal

Mancha de conteúdos e 
de módulos estruturantes 
da primeira página do Sol 
de 10 de Agosto de 2012

FIGURA 31
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Intensidades das manchas 
visuais da primeira página
do Sol de 10 de Agosto de 2012

FIGURA 32

Mancha de maior destaque visual

Mancha de menor destaque visual

Mancha de destaque visual mediano
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Manchas de maior intensidade 
visual  da primeira página
do Sol de 10 de Agosto de 2012

FIGURA 33



75

ESTUDO DE CASOSANÁLISE GRÁFICA E ESTRUTURAL ESPECÍFICA DO JORNAL SOL

Elementos gráficos 
correspondentes à maior 
intensidade visual  
da primeira página do Sol 
de 10 de Agosto de 2012

FIGURA 34
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Mancha fotográfica 
da primeira página do Sol 
de 3 de Agosto de 2012

FIGURA 37
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Mancha estrutural
da primeira página do Sol 
de 3 de Agosto de 2012

FIGURA 38
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FIGURA 39
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Intensidades das manchas 
visuais da primeira página
do Sol de 3 de Agosto de 2012

FIGURA 40

Mancha de maior destaque visual

Mancha de menor destaque visual

Mancha de destaque visual mediano
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Manchas de maior intensidade 
visual  da primeira página
do Sol de 3 de Agosto de 2012

FIGURA 41
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Elementos gráficos 
correspondentes a maior 
intensidade visual  
da primeira página do Sol 
de 3 de Agosto de 2012

FIGURA 42
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Mancha tipográfica 
da primeira página do Sol 
de 3 de Agosto de 2012

FIGURA 44
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Mancha fotográfica 
da primeira página do Sol 
de 27 de Julho de 2012

FIGURA 45
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Mancha estrutural
da primeira página do Sol 
de 27 de Julho de 2012

FIGURA 46
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Mancha de conteúdos e 
de módulos estruturantes 
da primeira página do Sol 
de 27 de Julho de 2012

FIGURA 47

Manchete

Logótipo do jornal

Destaque

Publicidade

Notícias breves

Informação técnica do jornal
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Intensidades das manchas 
visuais da primeira página
do Sol de 27 de Julho de 2012

FIGURA 48

Mancha de maior destaque visual

Mancha de menor destaque visual

Mancha de destaque visual mediano
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Manchas de maior intensidade 
visual  da primeira página
do Sol de 27 de Julho de 2012

FIGURA 49
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Elementos gráficos 
correspondentes à maior 
intensidade visual  
da primeira página do Sol 
de 27 de Julho de 2012

FIGURA 50
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PRIMEIRA PÁGINA MANCHA TIPOGRÁFICA

A mancha tipográfica tem um carácter predomi-
nante nas primeiras páginas do jornal Sol. Esta é 
composta pelo destaque da manchete, pelas 
notícias breves, destaques e publicidade. 
O aglomerado da mancha tipográfica encontra-se 
no lado direito, estendendo-se para o fundo da 
página que ocupa na sua totalidade. As notícias 
breves são alinhadas ao fundo da página na 
horizontal e do lado direito na vertical. Toda a 
tipografia é utilizada na cor preta sobre o fundo 
branco, com a excepção da legenda da manchete 
que se apresenta em letras brancas sobre fundo 
preto. Esta encontra-se sempre numa área 
próxima ao destaque da manchete, que por sua 
vez é sempre representada a vermelho.



MANCHA FOTOGRÁFICA MANCHA ESTRUTURAL

Na primeira página do semanário Sol existem entre três a 
seis imagens, sendo que a imagem de maior dimensão é 
sempre aquela que está associada à manchete. Esta 
imagem, por norma, está centralizada, com um formato 
rectangular que se estende ao longo das primeiras quatro 
colunas da grelha estrutural da primeira página. 
A imagem apresenta um tratamento natural, sendo o 
primeiro foco de atenção devido á sua localização, 
tamanho e formato. As restantes imagens estão por 
norma associadas às notícias breves, tendo um formato 
mais pequeno, através do qual se estabelece a relação 
hierárquica. A imagem ocupa aproximadamente 40% da 
página, sendo que o texto tem um carácter predomi-
nante sobre esta. 

A composição estrutural da primeira página do jornal Sol é 
regular e é composta em média por treze módulos. 
A distribuição dos módulos é assimétrica em relação ao eixo 
da página, embora se mantenha fiel á disposição da grelha 
estrutural. O jogo entre orientação dos módulos e a sua 
assimetria proporciona assim uma leitura dinâmica, não a 
entediando. O módulo dominante da página é definido pela 
manchete que se alinha, por norma, ao lado esquerdo da 
página, ocupando horizontalmente as quatro primeiras 
colunas da grelha-base. Os módulos horizontais encon-
tram-se ao topo e ao fundo da página contendo publici-
dade, logótipo, informação técnica do jornal e destaque. Os 
restantes módulos verticais incorporam as notícias breves, 
que são distribuídas pelas cinco colunas na horizontal no 
fundo da página e são alinhadas á última coluna da direita. 
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MANCHA DE CONTEÚDOS E
DE MÓDULOS ESTRUTURANTES INTENSIDADES DAS MANCHAS VISUAIS

Segundo método da Nádia Miriam a fim de revelar 
as diferentes intensidades das manchas informa-
tivas, foi colocado um layer branco de 97% de 
opacidade por cima das primeiras páginas do 
jornal Sol. Foram então observados e posterior-
mente categorizados três níveis de mancha. 
A mais escura, correspondendo a mancha de 
maior destaque visual. O tom médio é adequado 
aos elementos com destaque mediano. Por fim, o 
cinzento claro diz respeito aos elementos com 
menor visibilidade. 

A manchete, representada a vermelho, é o 
módulo principal devido á sua dimensão e locali-
zação na página. Este é também o ponto inicial da 
leitura. O segundo maior espaço é ocupado pelos 
breves – a laranja - mas devido ao impacto do 
logotipo – a rosa - e publicidade agregada – a 
amarelo, o foco de atenção centra-se no topo da 
página. Hierarquicamente, os breves seguem a 
manchete, mas o logótipo e a publicidade 
rompem com a ordem hierárquica, criando uma 
nova ordem de leitura. Esta é tendencionalmente 
regular nas primeiras páginas do jornal Sol.



ELEMENTOS GRÁFICOS CORRESPONDENTES
A MAIOR INTENSIDADE VISUALMANCHAS DE MAIOR INTENSIDADE VISUAL

Na sequência de análise das diversas intensidades das 
manchas visuais da primeira página do Sol, foram 
seleccionadas as áreas de maior destaque – a cinzento-
escuro -, sendo portanto os elementos que captam a 
primeira atenção do leitor. Estes situam-se predomi-
nantemente na parte superior da área útil do jornal, ao 
centro e topo da página. 

Como o resultado de dois passos anteriores são reveladas as 
áreas de maior destaque captadas pelo olho humano. Estes 
são a manchete, o logotipo, o destaque e as imagens 
associadas aos breves. O modo de utilização destes 
elementos revela as opções gráficas do jornal na medida de 
atrair o olho de leitor. A imagem da manchete é centrali-
zada, com uma disposição horizontal que vai evidenciar o 
seu tamanho único na página. Sendo que as restantes 
imagens, de tamanho mais reduzido e pontualmente 
recortadas circulam a imagem principal. A escolha de 
planos oscila entre o plano geral, grande plano e plano 
aproximado. Quanto á tipografia, as opções gráficas do Sol 
caracterizam-se pela utilização de diferentes fontes, do 
estilo bold, cores fortes e contrastantes assim como a uso de 
caixa alta nos títulos. A tipografia é aqui também contras-
tante com o fundo onde se insere. O logotipo tem um 
destaque próprio na página, sendo apresentado numa 
escala ampliada no topo da página. As cores fortes e vivas 
presentes nas variações cromáticas do logotipo são, por sua 
vez aplicadas tanto na tipografia como nas formas gráficas. 
Também a assimetria da disposição dos conteúdos é uma 
das estratégias gráficas tomadas pelo Sol, com o intuito de 
estimular a leitura, tornando-a mais interessante. 
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3.3 JORNAL SEMANÁRIO EXPRESSO
3.3.1 HISTÓRIA DO JORNAL

“O Expresso confunde-se com a história da imprensa livre em Portugal. Criado em 1973 por 

Francisco Pinto Balsemão, assumiu-se como uma referência perante uma comunicação social 

asfi xiada pela censura. Desde a fundação, o Expresso mantém-se como um jornal indepen-

dente, isento e inovador. A sua missão de liberdade face a qualquer tipo de poder permanece 

inalterada, tal como a vontade de dar aos seus leitores e internautas a informação mais séria 

e rigorosa” (Expresso 2009).

Em 1973, uma época de censura e rupturas sociais, o jornalista Francisco Pinto Bal-

semão aventura-se a fundar um jornal semanário. Este dá início a um novo tipo de 

jornalismo – um jornalismo livre- que vai infl uenciar a imprensa até os dias de hoje, 

rompendo na altura, com os modelos pré estabelecidos.

Os principais valores do Expresso mantêm-se até os dias de hoje: a liberdade, impar-

cialidade e a pluralidade. A credibilidade deste jornal transparece através dos slogans 

“Acredite se ler no  Expresso, “Nunca mais é Sábado”, “os grandes leitores que fazem 

um grande jornal” ou “leia muito mais do que palavras”, onde o “semanário soube 

criar cumplicidade com os portugueses”, projectando a ideia que o jornal era para 

todos os que sabiam ler.

Actualmente o semanário chega às bancas aos Sábados, tem um custo de 3,00€ e é 

impresso no formato berliner (470 × 315 milímetros), sendo o único jornal português 

com este mesmo formato. Esta dimensão foi adoptada pelo Expresso em 2006, aban-

donando o formato broadsheet. O proprietário do Expresso é a Sojornal, Sociedade Jor-

nalística e Editorial, SA (Grupo Impresa).

O Expresso tem um leque diversifi cado dos cadernos. Todas as semanas são impres-

sos seis cadernos: o Primeiro Caderno, o caderno Economia, a Revista Única, o caderno 

Actual que está dividido por duas zonas, Norte e Sul e por ultimo os classifi cados divi-

didos por dois cadernos – Emprego e Espaços&Casas. O primeiro caderno aborda as 

áreas como a política, noticias internacionais e sociedade, sendo muitas delas em 

primeira mão e amplamente citadas pelos outros meios de comunicação. O caderno 

Economia é responsável pelas diversas áreas de actividade económica, desde a banca, 

telecomunicações às indústrias têxtil e agrícola. A Revista Única representa o conceito 

do jornalismo de fusão, onde todas as semanas aborda-se uma temática através de 

diferentes peças jornalística como artigos, reportagens, entrevistas e fotogaleria. O 

JORNAL SEMANÁRIO EXPRESSO - HISTÓRIA DO JORNAL
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caderno Actual diz respeito aos conteúdos relacionados com cultura e espectáculos, 

enquanto o Emprego e Espaços&Casas revela-se relevante na pesquisa da habitação e 

emprego (Expresso 2009). Em adição aos seis cadernos fi xos, são impressos os suple-

mentos comerciais de autoria de terceiros e anualmente, é editado o suplemento Guia 

do Estudante. Actualmente encontram-se extintos os cadernos Economia e Internacio-

nal - a parte Internacional foi integrada no 1º Caderno, resultando assim na criação do 

caderno Economia, Vidas e Revista, que actualmente formam a revista Única e Cartaz.pt, 

que por sua vez foi integrado no Actual (Wikipedia 14 de Setembro 2012). 

O estudo de controlo de tiragem destaca desde 1985 o Expresso como o jornal mais 

vendido em Portugal que se perlongou durante 24 anos. Actualmente o semaná-

rio conta com 672 mil leitores. Segundo o Bareme Imprensa, da Markteste, o jornal 

da Impresa Publishing , aumentou a quota de mercado dentro dos semanários para 

72,9%. As faixas etárias dominantes dos leitores do Expresso variam entre os 25 e os 

34 anos, que comportam 26,9 % dos leitores e entre 35 e 44 anos que por sua vez são 

19,1%. Quanto às classes sociais, 51,1% dos leitores pertencem á classe A/B, sendo que 

30,3% pertencem á C1 (Expresso 2009). 

O Expresso aposta constantemente na inovação por isso encontra-se em contínua 

actualização tanto nos conteúdos como na imagem. O semanário para além de ser um 

líder no produto semanal tem ainda um espaço na internet, onde é diariamente actua-

lizado. Com um crescimento de 49% nas visitas no primeiro trimestre, mantem assim 

os websites da impresa Publishing no topo das preferências dos internautas. O Expresso.

pt cresceu em 8% as suas visitas relativamente a Maio 2009, conquistando o ranking 

dos sítios mais visitados em Portugal, Fonte: http://expresso.sapo.pt/expresso-e-o-

-semanario-mais-lido=f526426 sendo o primeiro jornal a publicar a edição impressa 

em versão HTML. O website do jornal para além de ter toda a informação disponível 

e actualizada em tempo real, o leitor pode ainda navegar livremente na diversidade 

de secções que o jornal Expresso oferece, tais como Actualidade, Economia, Política, 

Cultura, Desporto, Lazer, Tecnologia, sem esquecer os segmentos da Galeria Fotográfi ca, 

Infografi as, Opinião, Serviços Multimédia e um Portfólio Online. No espaço em linha existe 

ainda a Edição Última Hora, Loja Online, blogues, edições online dos guias/cadernos 

Guia do Estudante, Cartaz, Boa Cama Boa, Mesa  (BCBM), Gourmet, Emprego e Imobiliário, 

sendo que é dada a possibilidade a cada leitor de comentar todos os artigos das Edições 

Impressa e Última Hora, os vídeos e dossiês, entre outros (Wikipedia 14 de Setembro 2012). 

A estratégia de comunicação e marketing do jornal centra-se no leitor. Neste sentido são 

abordadas duas perspectivas: surpreender o leitor e garantir a qualidade e rigor de conteúdos. 
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O jornal acredita que o mercado não está saturado de inovação, pelo contrário, lança 

um desafi o em criar publicações mais estimulantes e exigentes. Ao longo dos anos 

foram desenvolvidas diversas iniciativas com carácter inovador, associadas ao valor 

de marca como por exemplo Mapa das Estradas e publicação Lusíadas.

Ao logo dos 39 anos os jornalistas do Expresso foram distinguidos com prémios de 

varias instituições entre as quais destacaram-se a Medalha de Mérito Cultural em 1987, 

Meios & Publicidade em 2002, medalhas de ouro e menções por excelência pela Society 

for News Design pela imagem gráfi ca, prémio de European Newspaper Award para o jor-

nal com o melhor design na Europa entre outros. O Expresso é reconhecido também 

pelos prémios que atribui como o prémio Pessoa que já conta mais de 20 anos e con-

siderado o premio de elevado prestígio em Portugal. Este é atribuído pela intervenção 

relevante na vida artística, literária ou científi ca (Expresso 2009).

O jornal Expresso está em busca constante de ligações com os leitores, através de qual-

quer plataforma e a qualquer hora. Como resultado os leitores agradecem esta pos-

sibilidade, aumentando assim o índice de visitas na internet de 57% e de 90% nas 

páginas vistas. ▲

3.3.2 ANÁLISE GRÁFICA E ESTRUTURAL GERAL

Tanto o logótipo do semanário Expresso (fi g. 51) como a tipografi a nele aplicada 

foram desenhadas pelo designer e tipografo português Mário Feliciano. Para além do 

Expresso o seu portefólio conta com as tipografi as produzidas para O Jogo, o Passaporte 

Electrónico Português assim como para a Expo 98. Sobretudo o designer é o proprietário 

do Feliciano Type Foundry. A fonte customizada do logótipo - Expresso -, nomeada com 

o nome do jornal apresenta-se em branco sobre o fundo azul-escuro. O logótipo não 

contem símbolo, apenas o lettering que pelo facto de ser e contrastado com o fundo 

se torna inconfundível.

Com um posicionamento fi xo em relação á página, o logótipo do Expresso apresenta-se 

na área superior esquerda da página, sendo esta a área de primeiro contacto visual. A 

tipografi a do logótipo tem o nome do próprio jornal, Expresso, tendo sido desenhada 

exclusivamente para este.
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O logótipo é sempre apresentado em letras brancas sobre fundo azul escuro. 

Este tem um posicionamento horizontal, cujo fundo estende-se ao longo da 

largura da página, marcando uma posição afi rmativa no topo da página, indi-

cando a fronteira entre publicidade e o bloco de noticias principais. A faixa 

horizontal onde o logótipo se encontra, por norma inclui um bloco publicitá-

rio. Por vezes, o próprio logótipo alia-se este elemento publicitário.  Esta com-

binação transpõe assim um forte peso visual para o topo da página (fi g. 52). 

Logótipo do Expresso

(Expresso 2012)

FIGURA 51

JORNAL SEMANÁRIO EXPRESSO - HISTÓRIA DO JORNAL





ESTUDO DE CASOS

101

Posicionamento do logótipo 
da primeira página do Expresso  
de 11 de Agosto de 2012

(Expresso 2012)

FIGURA 52

Depois de duas semanas
a banhos, Passos regressa
aos discursos políticos
confiante de que o Governo
vai cumprir o défice

Oaumento das exportações, me-
didas como o corte no financia-
mento às fundações e os resulta-
dos das renegociações nas PPP
vão servir para consolidar o dis-
curso, que se aguarda de otimis-
mo moderado, de Passos Coelho
na rentrée do PSD, terça-feira à
noite. Mas a visita da troika no
final do mês obriga-o a guardar
as novidades para mais tarde. P4
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pontes com o líder socialista, fez
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o secretário-geral do PS. Antes
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o encontro permitiu que os dois
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A quebra de portugueses
no Algarve está a ser
compensada com mais
turistas estrangeiros E15

O património do fundador
da Sonae desvalorizou
47,5% em 2012. Amorim
perdeu ¤1,3 mil milhões  R11

Portas
e Seguro
almoçaram
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Finanças apanham
fortunas escondidas24h

Um ano em queda
para Cavaco
O Expresso mostra a evolu-
ção das sondagens no último
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ra o Presidente: desceu mais
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acredita que medidas recentes vão travar fugas ilícitas de capital P3
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BATALHAS SEM QUARTEL
ATÉ AO FIM DO RAMADÃO
A luta intensifica-se na capital
económica da Síria. Quem
morrer até ao final do mês
sagrado será herói eterno.
Forças de Assad, “guerreiros da
liberdade” e grupos milicianos
trocam tiros por entre os civis
que tentam fugir P28
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e ingleses
salvam verão
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e Belmiro Os
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UDP
não quer
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liderar BE

Limite máximo desce para 0,2
nalguns casos. Código da Estrada
é revisto até ao final do ano  P16
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Depois de duas semanas
a banhos, Passos regressa
aos discursos políticos
confiante de que o Governo
vai cumprir o défice

Oaumento das exportações, me-
didas como o corte no financia-
mento às fundações e os resulta-
dos das renegociações nas PPP
vão servir para consolidar o dis-
curso, que se aguarda de otimis-
mo moderado, de Passos Coelho
na rentrée do PSD, terça-feira à
noite. Mas a visita da troika no
final do mês obriga-o a guardar
as novidades para mais tarde. P4

Pontal
Exportações
e défice
animam PSDi PSD

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL,
ESPAÇOS & CASAS e EMPREGO
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Diretores-Adjuntos:
Nicolau Santos, João Garcia,
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Perante o progressivo afasta-
mento entre Seguro e o Gover-
no de Passos Coelho, Paulo Por-
tas, que tem tentado manter as
pontes com o líder socialista, fez
questão de conversar a sós com
o secretário-geral do PS. Antes
da decisiva quinta avaliação da
troika e da apresentação do OE,
o encontro permitiu que os dois
lados “não tenham fechado as
portas”, segundo apurou o Ex-
presso.  P7

www.expresso.pt

A quebra de portugueses
no Algarve está a ser
compensada com mais
turistas estrangeiros E15

O património do fundador
da Sonae desvalorizou
47,5% em 2012. Amorim
perdeu ¤1,3 mil milhões R11

Portas
e Seguro
almoçaram
em segredo

Finanças apanham
fortunas escondidas
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24hh
Um ano em queda
para Cavaco
O Expresso mostra a evolu-
ção das sondagens no último
ano. A conclusão é aflitiva pa-
ra o Presidente: desceu mais
de 30 pontos no índice de po-
pularidade. Quanto a Seguro,
tem vindo sempre a subir,
roubando pontos a Passos e
ao PSD.  P8

Namíbia na CPLP
O Governo da Namíbia apro-
vou esta semana o pedido pa-
ra admissão como observa-
dor associado da CPLP, pri-
meiro passo para uma candi-
datura a membro da comuni-
dade lusófona.

Turistas sem quarto
nem dinheiro
Uma agência de viagens da
Madeira, Strawberry World,
entrou em processo de insol-
vência e não entregou a deze-
nas de hotéis o dinheiro que
recebeu dos clientes. Cente-
nas de turistas ficaram sem o
dinheiro e sem quarto por-
que os hotéis recusam aceitar
os vouchers da agência.  P18

Caiaques Nelo
ganham 25 medalhas
Os caiaques Nelo garanti-
ram pelo menos 25 meda-
lhas olímpicas em Londres.
A previsão é de Manuel Ra-
mos, dono da M.A.R. Ka-
yaks, que fez 75% das 200yaks, que fez 75% das 200
embarcações presentes nas
olimpíadas. P2e36
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FIGURA 53

Carlos Costa elogia
esforço dos bancos no
reforço das contas e diz
que o sistema financeiro
está mais estável. Crédito
dos quatro maiores bancos
às empresas cai quase
¤6 milhões num ano  E8

24h
PSD recua na lei
eleitoral local
O PSD vai alterar a proposta
de lei eleitoral autárquica, pa-
ra chegar a acordo com o
CDS. Uma das alterações é
na forma como o presidente
de câmara escolhe a equipa:
o CDS não aceita que os ve-
readores possam ser recruta-
dos fora dos deputados da as-
sembleia municipal.  P8

Reitores aceitam
corte de 14 milhões
Os reitores chegaram a amea-
çar não entregar as propos-
tas de orçamento para o pró-
ximo ano por causa do corte
de 2,4% nas verbas e exigi-
ram falar com Passos Coelho.
Mas ontem, depois de uma re-
união com oministro da Edu-
cação, acabaram por aceitar
a redução de ¤14 milhões.

Cândida explica
combate à corrupção
Cândida Almeida, diretora
do DIAP, vai à Universidade
de Verão da JSD falar sobre
combate à corrupção. Luís
Amado, António Borges e
LeonorBeleza são outros con-
vidados.

EN125: mais feridos
Desde que, no Algarve, a A22
passou a ser paga e aumen-
tou o tráfego na Estrada Na-
cional 125, o número de feri-
dos ligeiros e graves com aci-
dentes na única alternativa
gratuita à autoestrada teve
um aumento de 79%.  P16

Banco de
Portugal
assegura
solidez
da banca

Restaurantes de luxo
não resistem à crise

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL, EMPREGO
e ESPAÇOS & CASAS e ainda CESPU

Indicações da tutela levam
administração a travar
compra de programas para
segundo canal, que deverá
fechar já em janeiro

Portugal não tem
hospitais de topo
para enfartes e AVC

Carrilho da Graça e Zeinal Bava debatem arquitetura e inovação

Bancos estrangeiros
podem travar PPP

Governo
opta por
vender
a RTP2
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Alguns já fecharam e em vários outros
as receitas mal cobrem os impostos P23

> Entidade Reguladora avaliou o sistema hospitalar>Médicos
admitem falhas, mas garantem que qualidade não está em causa P4
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A CADEIRA DE MANOEL DE OLIVEIRA No meio, está o protótipo de uma cadeira que foi desenhado numa empresa de
mobiliário de Paredes para ser entregue a Manoel de Oliveira. À esquerda, o arquiteto Carrilho da Graça experimenta o telemóvel
do presidente da PT, Zeinal Bava, que por sua vez tem nas mãos o caderno onde o seu par faz os esquissos das obras que constrói.
O Expresso juntou os dois para uma conversa surpreendente sobre arquitetura e inovação FOTO RUI DUARTE SILVA  P20

Espanha: 300
mil crianças
raptadas
e vendidas R46

Fundações:
as melhores,
as piores e
as que mais
recebemP3

Super-ricos
invadem
Quinta
do Lago R28

HUMORISTAS TOMAM
CONTA DA REVISTA

Esta semana
Nuno Markl

Na próxima edição
João Quadros

Já há um acordo e mais seis estão a
caminho.Mas poupança não é para já P12

Os responsáveis da estação estão
a preparar a grelha do próximo
ano contando com um canal ape-
nas.O serviço público de televisão
deverá ser concentradona licença
agora ocupada pela RTP1. E17
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REPORTAGEM
Até onde
resistem os
madeirenses? P16

24h
Gaspar volta para
mandar no Governo
O ministro das Finanças re-
gressa segunda-feira depois
de uma semana de férias, e lo-
go para ficar ao leme do Go-
verno. É que agora é a vez de
Passos Coelho ir a banhos, pa-
ra aManta Rota. Para a sema-
na, também Paulo Portas vai
de férias. Tudo cá dentro.

Catroga vai à China
O presidente do Conselho de
Supervisão da EDP, Eduardo
Catroga, vai à China para fa-
zer uma análise do acordo de
parceria estratégica com a
China Three Gorges.

Quanto custa expor
em Versalhes?
A exposição de obras de arte
de Joana Vasconcellos em
Versalhes custou 2,5 milhões
de euros, pagos por privados
mas também por entidades
públicas.  P10

Aprender com Relvas
O reitor da Universidade Lu-
sófona, Mário Moutinho, as-
sume, em artigo de opinião, o
que correu mal no caso da li-
cenciatura de Miguel Relvas,
embora assegure que a legali-
dade foi respeitada.  P12

Minas
valem
o dobro
do PIB
português

Perella fora das buscas nas privatizações

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL,
ESPAÇOS & CASAS e EMPREGO
e ainda EXPRESSO BPI GOLF CUP e
VINHOS DE PORTUGAL E DO MUNDO

Marilyn, 50 anos depois,
recriada por Soraia Chaves

Testamento
vital só é
válido por
cinco anos P22

Álvaro Santos Pereira,
ministro da Economia,
já assinou 74 contratos
de exploração para
a indústria extrativa

A casa de investimento
de Paulo Pereira faz
parte dos suspeitos do
Ministério Público na
venda da EDP e da REN

O ministro da Economia garan-
te que o sectormineiro é estraté-
gico para o país. Santos Pereira
desceu a 700 metros de profun-
didade em Neves Corvo, no dia
em que a Somincor anunciou in-
vestimentos de ¤700milhões pa-
ra os próximos cinco anos. Há
duas semanas foi assinado mais
um contrato para exploração de
ouro, em Jales, um investimento
de ¤67 milhões.  E25

Governo insiste
em cobrar mais
aos funcionários
públicos

Descubra as diferenças
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tentam cada

vez mais

dar aulas
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“Confio mais
nos chineses
do que
em António
Mexia” E20
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Diretores-Adjuntos: Nicolau Santos,
João Garcia, João Vieira Pereira e Miguel Cadete

Diretor de Arte: Marco Grieco

Há 54 vagas para ensinar
Português em escolas
estrangeiras. Apareceram
mil candidatos, mais 31%
que há dois anos

> Executivo procura solução para contornar
chumbo do TC> Para Passos, Gaspar e Portas
equidade não é tratar todos por igual
> Finanças pedem mais cortes nos Ministérios P3
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Os escritórios de Londres e
dos EUA do assessor estran-
geiro do Estado nas privatiza-
ções da EDP e da REN não
foram até agora alvo de bus-
cas, nem lhes chegou qual-
quer pedido das autoridades

portuguesas. A Perella — en-
volta em polémica por estar
fora da lista das empresas
pré-qualificadas para prestar
serviços ao Estado — é um
dos potenciais alvos das inves-
tigações em curso por alega-

do pagamento de luvas, de
acordo com o DCIAP. Paulo
Pereira, rosto da Perella em
Portugal e amigo de Vítor
Gaspar, poderá vir a ser cha-
mado para privatizar o que
resta na EDP e na REN. E13

Soraia Chaves foi convidada a replicar
a última e mais famosa sessão fotográfica
de Marilyn Monroe, um dos maiores
ícones do século XX. E aceitou  R26

O futuro dos professores portu-
gueses é cada vez mais negro. O
desemprego entre a classe dispa-
rou 114% só no último ano e o
panorama vai agravar-se em se-
tembro, quandomilhares de con-
tratados perderem o lugar nas
escolas. Para muitos docentes, a
emigração é a única possibilida-
de de continuar a dar aulas. São
cada vez mais os que concorrem
para sair do país.  P23

A PARTIR DE
4 DE AGOSTO

TRÊS HUMORISTAS
TOMAM CONTA

DA REVISTA

Posicionamento do logótipo 
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Grelha estrutural da primeira 
página do Expresso

FIGURA 55
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Numa primeira análise das páginas do jornal Expresso é difícil de perceber de ime-

diato o seu “esqueleto” (fi g. 55). Esta não tem uma organização fi xa, sendo que varia 

na utilização de cinco e seis colunas. Os elementos fi xos, presentes em todas as publi-

cações analisadas, são as duas colunas verticais apresentadas nos extremos direito 

assim como no esquerdo, tal como as duas colunas horizontais ao topo e fundo da 

página. Estas colunas fi xas balizam a área central da página onde a grelha varia con-

soante os conteúdos de cada edição.

Pode-se verifi car na grelha dois tipos de colunas verticais, diferenciadas pela sua lar-

gura, utilizadas em simultâneo na área central da mancha útil, o que proporciona um 

dinamismo á composição editorial, transmitindo em paralelo um sentido de rigor e 

organização.

A coluna horizontal superior agrupa um fl uxo de informação elevado, consistindo no 

logotipo, informações técnicas do jornal (nome dos directores, número de edição, 

data, preço, endereço electrónico) e assim como na publicidade. A coluna do fundo é 

continuamente apresentada com publicidade.

A mancha útil do jornal  situa-se assim ao centro, ligeiramente aproximada da mar-

gem esquerda da página. Esta margem é igual à superior e inferior, sendo a da direita 

mais larga (fi g. 56, 57, 58).
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Depois de duas semanas
a banhos, Passos regressa
aos discursos políticos
confiante de que o Governo
vai cumprir o défice

Oaumento das exportações, me-
didas como o corte no financia-
mento às fundações e os resulta-
dos das renegociações nas PPP
vão servir para consolidar o dis-
curso, que se aguarda de otimis-
mo moderado, de Passos Coelho
na rentrée do PSD, terça-feira à
noite. Mas a visita da troika no
final do mês obriga-o a guardar
as novidades para mais tarde. P4

¤3.446.386.015 Pontal
Exportações
e défice
animam PSD

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL,
ESPAÇOS & CASAS e EMPREGO

11 de agosto de 2012
2076

¤3,00

Diretor: Ricardo Costa

Diretores-Adjuntos:
Nicolau Santos, João Garcia,

João Vieira Pereira
e Miguel Cadete

Diretor de Arte: Marco Grieco

Perante o progressivo afasta-
mento entre Seguro e o Gover-
no de Passos Coelho, Paulo Por-
tas, que tem tentado manter as
pontes com o líder socialista, fez
questão de conversar a sós com
o secretário-geral do PS. Antes
da decisiva quinta avaliação da
troika e da apresentação do OE,
o encontro permitiu que os dois
lados “não tenham fechado as
portas”, segundo apurou o Ex-
presso.  P7

www.expresso.pt

A quebra de portugueses
no Algarve está a ser
compensada com mais
turistas estrangeiros E15

O património do fundador
da Sonae desvalorizou
47,5% em 2012. Amorim
perdeu ¤1,3 mil milhões  R11

Portas
e Seguro
almoçaram
em segredo

Finanças apanham
fortunas escondidas24h

Um ano em queda
para Cavaco
O Expresso mostra a evolu-
ção das sondagens no último
ano. A conclusão é aflitiva pa-
ra o Presidente: desceu mais
de 30 pontos no índice de po-
pularidade. Quanto a Seguro,
tem vindo sempre a subir,
roubando pontos a Passos e
ao PSD.  P8

Namíbia na CPLP
O Governo da Namíbia apro-
vou esta semana o pedido pa-
ra admissão como observa-
dor associado da CPLP, pri-
meiro passo para uma candi-
datura a membro da comuni-
dade lusófona.

Turistas sem quarto
nem dinheiro
Uma agência de viagens da
Madeira, Strawberry World,
entrou em processo de insol-
vência e não entregou a deze-
nas de hotéis o dinheiro que
recebeu dos clientes. Cente-
nas de turistas ficaram sem o
dinheiro e sem quarto por-
que os hotéis recusam aceitar
os vouchers da agência.  P18

Caiaques Nelo
ganham 25 medalhas
Os caiaques Nelo garanti-
ram pelo menos 25 meda-
lhas olímpicas em Londres.
A previsão é de Manuel Ra-
mos, dono da M.A.R. Ka-
yaks, que fez 75% das 200
embarcações presentes nas
olimpíadas. P2e36

O Expresso em Alepo, Síria

HUMORISTAS TOMAM
CONTA DA REVISTA

Esta semana João Quadros
Na próxima edição
José Diogo Quintela

Europa e o decisivo
Orçamento do Estado para
2013 estiveram em cima da
mesa de encontro no MNE,
na semana passada

Louçã sai em novembro
e aposta em João Semedo
para líder. Mas a UDP quer
uma direção colegial  P10

> Estado encaixa ¤258,4 milhões de imposto sobre ¤3,4 mil milhões
em patrimónios que estavam ilegais e fora de Portugal > Governo
acredita que medidas recentes vão travar fugas ilícitas de capital P3

Fundador: Francisco Pinto Balsemão

BATALHAS SEM QUARTEL
ATÉ AO FIM DO RAMADÃO
A luta intensifica-se na capital
económica da Síria. Quem
morrer até ao final do mês
sagrado será herói eterno.
Forças de Assad, “guerreiros da
liberdade” e grupos milicianos
trocam tiros por entre os civis
que tentam fugir P28

REPORTAGEM DE PAULO NUNES DOS SANTOS
FOTO GORAN TOMASEVIC/REUTERS

Turistas
alemães
e ingleses
salvam verão

Amorim
e Belmiro Os
ricos que mais
perderam

UDP
não quer
Semedo a
liderar BE

Limite máximo desce para 0,2
nalguns casos. Código da Estrada
é revisto até ao final do ano  P16

Taxa de álcool
baixa para jovens
condutores
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Depois de duas semanas
a banhos, Passos regressa
aos discursos políticos
confiante de que o Governo
vai cumprir o défice

Oaumento das exportações, me-
didas como o corte no financia-
mento às fundações e os resulta-
dos das renegociações nas PPP
vão servir para consolidar o dis-
curso, que se aguarda de otimis-
mo moderado, de Passos Coelho
na rentrée do PSD, terça-feira à
noite. Mas a visita da troika no
final do mês obriga-o a guardar
as novidades para mais tarde. P4

Pontal
Exportações
e défice
animam PSDi PSD

Perante o progressivo afasta-
mento entre Seguro e o Gover-
no de Passos Coelho, Paulo Por-
tas, que tem tentado manter as
pontes com o líder socialista, fez
questão de conversar a sós com
o secretário-geral do PS. Antes
da decisiva quinta avaliação da
troika e da apresentação do OE,
o encontro permitiu que os dois
lados “não tenham fechado as
portas”, segundo apurou o Ex-
presso.  P7

A quebra de portugueses
no Algarve está a ser
compensada com mais
turistas estrangeiros E15
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Orçamento do Estado para
2013 estiveram em cima da
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O património do fundador
da Sonae desvalorizou
47,5% em 2012. Amorim
perdeu ¤1,3 mil milhões R11
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Limite máximo desce para 0,2
nalguns casos. Código da Estrada
é revisto até ao final do ano  P16

Taxa de álcool
baixa para jovens
condutores

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL,
ESPAÇOS & CASAS e EMPREGO

24hh
Um ano em queda
para Cavaco
O Expresso mostra a evolu-
ção das sondagens no último
ano. A conclusão é aflitiva pa-
ra o Presidente: desceu mais
de 30 pontos no índice de po-
pularidade. Quanto a Seguro,
tem vindo sempre a subir,
roubando pontos a Passos e
ao PSD.  P8

Namíbia na CPLP
O Governo da Namíbia apro-
vou esta semana o pedido pa-
ra admissão como observa-
dor associado da CPLP, pri-
meiro passo para uma candi-
datura a membro da comuni-
dade lusófona.

Turistas sem quarto
nem dinheiro
Uma agência de viagens da
Madeira, Strawberry World,
entrou em processo de insol-
vência e não entregou a deze-
nas de hotéis o dinheiro que
recebeu dos clientes. Cente-
nas de turistas ficaram sem o
dinheiro e sem quarto por-
que os hotéis recusam aceitar
os vouchers da agência.  P18

Caiaques Nelo
ganham 25 medalhas
Os caiaques Nelo garanti-
ram pelo menos 25 meda-
lhas olímpicas em Londres.
A previsão é de Manuel Ra-
mos, dono da M.A.R. Ka-
yaks, que fez 75% das 200yaks, que fez 75% das 200
embarcações presentes nas
olimpíadas. P2e36
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Grelha estrutural da primeira 
página do Expresso de 11 de 
Agosto de 2012

FIGURA 56
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Carlos Costa elogia
esforço dos bancos no
reforço das contas e diz
que o sistema financeiro
está mais estável. Crédito
dos quatro maiores bancos
às empresas cai quase
¤6 milhões num ano  E8

24h
PSD recua na lei
eleitoral local
O PSD vai alterar a proposta
de lei eleitoral autárquica, pa-
ra chegar a acordo com o
CDS. Uma das alterações é
na forma como o presidente
de câmara escolhe a equipa:
o CDS não aceita que os ve-
readores possam ser recruta-
dos fora dos deputados da as-
sembleia municipal.  P8

Reitores aceitam
corte de 14 milhões
Os reitores chegaram a amea-
çar não entregar as propos-
tas de orçamento para o pró-
ximo ano por causa do corte
de 2,4% nas verbas e exigi-
ram falar com Passos Coelho.
Mas ontem, depois de uma re-
união com oministro da Edu-
cação, acabaram por aceitar
a redução de ¤14 milhões.

Cândida explica
combate à corrupção
Cândida Almeida, diretora
do DIAP, vai à Universidade
de Verão da JSD falar sobre
combate à corrupção. Luís
Amado, António Borges e
LeonorBeleza são outros con-
vidados.

EN125: mais feridos
Desde que, no Algarve, a A22
passou a ser paga e aumen-
tou o tráfego na Estrada Na-
cional 125, o número de feri-
dos ligeiros e graves com aci-
dentes na única alternativa
gratuita à autoestrada teve
um aumento de 79%.  P16

Banco de
Portugal
assegura
solidez
da banca

Restaurantes de luxo
não resistem à crise

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL, EMPREGO
e ESPAÇOS & CASAS e ainda CESPU

Indicações da tutela levam
administração a travar
compra de programas para
segundo canal, que deverá
fechar já em janeiro

Portugal não tem
hospitais de topo
para enfartes e AVC

Carrilho da Graça e Zeinal Bava debatem arquitetura e inovação

Bancos estrangeiros
podem travar PPP

Governo
opta por
vender
a RTP2

4 de agosto de 2012
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Alguns já fecharam e em vários outros
as receitas mal cobrem os impostos P23

> Entidade Reguladora avaliou o sistema hospitalar>Médicos
admitem falhas, mas garantem que qualidade não está em causa P4

Fundador: Francisco Pinto Balsemão
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A CADEIRA DE MANOEL DE OLIVEIRA No meio, está o protótipo de uma cadeira que foi desenhado numa empresa de
mobiliário de Paredes para ser entregue a Manoel de Oliveira. À esquerda, o arquiteto Carrilho da Graça experimenta o telemóvel
do presidente da PT, Zeinal Bava, que por sua vez tem nas mãos o caderno onde o seu par faz os esquissos das obras que constrói.
O Expresso juntou os dois para uma conversa surpreendente sobre arquitetura e inovação FOTO RUI DUARTE SILVA  P20

Espanha: 300
mil crianças
raptadas
e vendidas R46

Fundações:
as melhores,
as piores e
as que mais
recebemP3

Super-ricos
invadem
Quinta
do Lago R28

HUMORISTAS TOMAM
CONTA DA REVISTA

Esta semana
Nuno Markl

Na próxima edição
João Quadros

Já há um acordo e mais seis estão a
caminho.Mas poupança não é para já P12

Os responsáveis da estação estão
a preparar a grelha do próximo
ano contando com um canal ape-
nas.O serviço público de televisão
deverá ser concentradona licença
agora ocupada pela RTP1. E17
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Os responsáveis da estação estão
a preparar a grelha do próximo
ano contando com um canal ape-
nas.O serviço público de televisão
deverá ser concentradona licença
agora ocupada pela RTP1. E17

24hh
PSD recua na lei
eleitoral local
O PSD vai alterar a proposta
de lei eleitoral autárquica, pa-
ra chegar a acordo com o
CDS. Uma das alterações é
na forma como o presidente
de câmara escolhe a equipa:
o CDS não aceita que os ve-
readores possam ser recruta-
dos fora dos deputados da as-
sembleia municipal.  P8

Reitores aceitam
corte de 14 milhões
Os reitores chegaram a amea-
çar não entregar as propos-
tas de orçamento para o pró-
ximo ano por causa do corte
de 2,4% nas verbas e exigi-
ram falar com Passos Coelho.
Mas ontem, depois de uma re-
união com oministro da Edu-
cação, acabaram por aceitar
a redução de ¤14 milhões.

Cândida explica
combate à corrupção
Cândida Almeida, diretora
do DIAP, vai à Universidade
de Verão da JSD falar sobre
combate à corrupção. Luís
Amado, António Borges e
LeonorBeleza são outros con-
vidados.

EN125: mais feridos
Desde que, no Algarve, a A22
passou a ser paga e aumen-
tou o tráfego na Estrada Na-
cional 125, o número de feri-
dos ligeiros e graves com aci-
dentes na única alternativa
gratuita à autoestrada teve
um aumento de 79%. P16

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL, EMPREGO
e ESPAÇOS & CASAS e ainda CESPU
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Grelha estrutural da primeira 
página do Expresso de 4 
de Agosto de 2012

FIGURA 57
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REPORTAGEM
Até onde
resistem os
madeirenses? P16

24h
Gaspar volta para
mandar no Governo
O ministro das Finanças re-
gressa segunda-feira depois
de uma semana de férias, e lo-
go para ficar ao leme do Go-
verno. É que agora é a vez de
Passos Coelho ir a banhos, pa-
ra aManta Rota. Para a sema-
na, também Paulo Portas vai
de férias. Tudo cá dentro.

Catroga vai à China
O presidente do Conselho de
Supervisão da EDP, Eduardo
Catroga, vai à China para fa-
zer uma análise do acordo de
parceria estratégica com a
China Three Gorges.

Quanto custa expor
em Versalhes?
A exposição de obras de arte
de Joana Vasconcellos em
Versalhes custou 2,5 milhões
de euros, pagos por privados
mas também por entidades
públicas.  P10

Aprender com Relvas
O reitor da Universidade Lu-
sófona, Mário Moutinho, as-
sume, em artigo de opinião, o
que correu mal no caso da li-
cenciatura de Miguel Relvas,
embora assegure que a legali-
dade foi respeitada.  P12

Minas
valem
o dobro
do PIB
português

Perella fora das buscas nas privatizações

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL,
ESPAÇOS & CASAS e EMPREGO
e ainda EXPRESSO BPI GOLF CUP e
VINHOS DE PORTUGAL E DO MUNDO

Marilyn, 50 anos depois,
recriada por Soraia Chaves

Testamento
vital só é
válido por
cinco anos P22

Álvaro Santos Pereira,
ministro da Economia,
já assinou 74 contratos
de exploração para
a indústria extrativa

A casa de investimento
de Paulo Pereira faz
parte dos suspeitos do
Ministério Público na
venda da EDP e da REN

O ministro da Economia garan-
te que o sectormineiro é estraté-
gico para o país. Santos Pereira
desceu a 700 metros de profun-
didade em Neves Corvo, no dia
em que a Somincor anunciou in-
vestimentos de ¤700milhões pa-
ra os próximos cinco anos. Há
duas semanas foi assinado mais
um contrato para exploração de
ouro, em Jales, um investimento
de ¤67 milhões.  E25

Governo insiste
em cobrar mais
aos funcionários
públicos

Descubra as diferenças

Professores

tentam cada

vez mais

dar aulas

lá fora
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JOÃO CUTILEIRO

“Confio mais
nos chineses
do que
em António
Mexia” E20

28 de julho de 2012
2074
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Há 54 vagas para ensinar
Português em escolas
estrangeiras. Apareceram
mil candidatos, mais 31%
que há dois anos

> Executivo procura solução para contornar
chumbo do TC> Para Passos, Gaspar e Portas
equidade não é tratar todos por igual
> Finanças pedem mais cortes nos Ministérios P3

Fundador: Francisco Pinto Balsemão
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Os escritórios de Londres e
dos EUA do assessor estran-
geiro do Estado nas privatiza-
ções da EDP e da REN não
foram até agora alvo de bus-
cas, nem lhes chegou qual-
quer pedido das autoridades

portuguesas. A Perella — en-
volta em polémica por estar
fora da lista das empresas
pré-qualificadas para prestar
serviços ao Estado — é um
dos potenciais alvos das inves-
tigações em curso por alega-

do pagamento de luvas, de
acordo com o DCIAP. Paulo
Pereira, rosto da Perella em
Portugal e amigo de Vítor
Gaspar, poderá vir a ser cha-
mado para privatizar o que
resta na EDP e na REN. E13

Soraia Chaves foi convidada a replicar
a última e mais famosa sessão fotográfica
de Marilyn Monroe, um dos maiores
ícones do século XX. E aceitou  R26

O futuro dos professores portu-
gueses é cada vez mais negro. O
desemprego entre a classe dispa-
rou 114% só no último ano e o
panorama vai agravar-se em se-
tembro, quandomilhares de con-
tratados perderem o lugar nas
escolas. Para muitos docentes, a
emigração é a única possibilida-
de de continuar a dar aulas. São
cada vez mais os que concorrem
para sair do país.  P23
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TRÊS HUMORISTAS
TOMAM CONTA
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Álvaro Santos Pereira,
ministro da Economia,
já assinou 74 contratos
de exploração para
a indústria extrativa

O ministro da Economia garan-
te que o sectormineiro é estraté-
gico para o país. Santos Pereira
desceu a 700 metros de profun-
didade em Neves Corvo, no dia
em que a Somincor anunciou in-
vestimentos de ¤700milhões pa-
ra os próximos cinco anos. Há
duas semanas foi assinado mais
um contrato para exploração de
ouro, em Jales, um investimento
de ¤67 milhões.  E25
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Há 54 vagas para ensinar
Português em escolas
estrangeiras. Apareceram
mil candidatos, mais 31%
que há dois anos

O futuro dos professores portu-
gueses é cada vez mais negro. O
desemprego entre a classe dispa-
rou 114% só no último ano e o
panorama vai agravar-se em se-
tembro, quandomilhares de con-
tratados perderem o lugar nas
escolas. Para muitos docentes, a
emigração é a única possibilida-
de de continuar a dar aulas. São
cada vez mais os que concorrem
para sair do país. P23

24hh
Gaspar volta para
mandar no Governo
O ministro das Finanças re-
gressa segunda-feira depois
de uma semana de férias, e lo-
go para ficar ao leme do Go-
verno. É que agora é a vez de
Passos Coelho ir a banhos, pa-
ra aManta Rota. Para a sema-
na, também Paulo Portas vai
de férias. Tudo cá dentro.

Catroga vai à China
O presidente do Conselho de
Supervisão da EDP, Eduardo
Catroga, vai à China para fa-
zer uma análise do acordo de
parceria estratégica com a
China Three Gorges.

Quanto custa expor
em Versalhes?
A exposição de obras de arte
de Joana Vasconcellos em
Versalhes custou 2,5 milhões
de euros, pagos por privados
mas também por entidades
públicas. P10

Aprender com Relvas
O reitor da Universidade Lu-
sófona, Mário Moutinho, as-
sume, em artigo de opinião, o
que correu mal no caso da li-
cenciatura de Miguel Relvas,
embora assegure que a legali-
dade foi respeitada. P12
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FIGURA 58
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Layout tipográfico da primeira 
página do Expresso de 11 
de Agosto de 2012

FIGURA 59

Fundador: Francisco Pinto Balsemão
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Layout tipográfico da primeira 
página do Expresso de 4 
de Agosto de 2012

FIGURA 60

Fundador: Francisco Pinto Balsemão
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Layout tipográfico da primeira 
página do Expresso de 28 
de Julho de 2012

FIGURA 61

Fundador: Francisco Pinto Balsemão



Regísto de observação e de análise geral comparativa 
das três páginas do jornal Expresso (1 de 2)

QUADRO 3

LOGÓTIPO GRELHA

O logótipo do jornal Expresso mantem o posicio-
namento horizontal na zona superior esquerda 
constante. Sendo que mantem também a 
proporção, escala e localização, não havendo uma 
variação cromática. 

A grelha-base do Expresso é inconstante, variando 
entre cinco e seis colunas verticais e duas 
horizontais ao topo e fundo da página. Os únicos 
elementos constantes na grelha são margens, 
primeira e ultima colunas verticais e horizontais, 
deixando a área central oscilante. O logotipo e a 
informação técnica são sempre abrangidos na 
coluna horizontal de topo.
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JORNAL EXPRESSO
Formato berliner 460x310 mm 



CAIXAS DE COR IMAGEM

As caixas de cor apresentam-se com um formato retan-
gular, sendo tendencionalmente horizontais. A sua 
posição horizontal vem quebrar a verticalidade do 
formato berliner do jornal, delineando os blocos de 
informação, que por sua vez marcam o topo, o meio e o 
fundo da página. Estão também presentes pequenos 
apontamentos com formas circulares, que dão o inicio 
aos tópicos da manchete. 
A função das caixas de cor horizontais está no contraste 
com a tipografia, envolvendo-a. Estas têm também um 
carácter unificador. A combinação de cores é feita pela 
gama fria e gama quente, criando um forte contraste que 
vêm proporcionar um maior destaque á tipografia. A 
gama cromática selecionada está presente em todas as 
primeiras páginas das publicações. 

As imagens por encontram-se no topo e a meio da página. 
Têm um formato predominantemente rectangular 
horizontal na manchete. Nas restantes imagens têm um 
formato rectangular vertical ou quadrado. Porem, no topo 
da página, na área do logótipo encontra-se um acumular de 
imagens publicitárias que se apresentam com diferentes 
tipos de inclinação e recorte. No enquadramento, predo-
mina o plano médio, onde os sujeitos são captados na sua 
totalidade, transparecendo parte do background. A 
temática primária são os indivíduos. 



DESTAQUE DA MANCHETE PUBLICIDADE
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A manchete é composta por um título principal de 
corpo maior de 64pt em caixa baixa, assim como 
tópicos descritivos dos pontos fulcrais da notícia 
principal. Cada um destes tópicos apresentam-se 
com um pequeno elemento gráfico cujo propósito 
é a chamada da atenção do leitor. O corpo do 
título principal é sempre de cor vermelho, 
contrastando com a tipografia dos tópicos que se 
encontram a preto. O destaque da primeira 
manchete nunca é acompanhada por uma 
fotografia associada, sendo que esta é sempre 
exposta sobre fundo branco. Deste modo há uma 
composição de alto contraste cromático criada 
pelas cores preto, branco e vermelho, que ilustram 
uma estratégia infalível na captura da atenção.  
O posicionamento da manchete é central, ligeira-
mente acima do meio da página. Assim, a imagem 
gráfica da manchete faz parte do padrão editorial 
que constitui a identidade do Expresso.

A publicidade encontra-se sempre presente na 
primeira página do jornal Expresso. A sua locali-
zação predomina no topo e fundo da página. No 
topo da página estão presentes diversos blocos de 
publicidade situados em redor do logótipo. Estes 
tem uma forma assimétrica, que aliada á sua 
localização chamam para si a atenção do leitor. 
A publicidade do fundo da página, por sua vez, 
estende-se pela largura da área útil da página. 
Está também presente um bloco de publicidade 
constante na primeira coluna da grelha. A locali-
zação da publicidade é colocada estrategicamente 
a fim de captar a atenção do leitor.



Regísto de observação e de análise geral comparativa das três 
páginas do jornal Expresso (2 de 2)

QUADRO 3

TIPOGRAFIA HIERARQUIA TIPOGRÁFICA

A fonte tipográfica utilizada no jornal Expresso, tem o 
nome do próprio jornal. Esta tipografia foi desenhada 
especialmente para o semanário, pelo designer e 
tipógrafo português Mário Feliciano. Este elaborou duas 
versões da fonte, uma serifada e outra não serifada, 
sendo excepcionalmente legível tanto no texto corrido 
como nos títulos. Esta fonte marca a passagem do 
Expresso em formato de broadsheet para o formato 
berliner, estando presente no seu redesign. A fonte 
Expresso é aplicada em toda a sua extinção de estilos, 
desde o bold até extra light. O Expresso Bold é aplicado nos 
títulos e subtítulos no sentido de proporcionar um maior 
destaque á noticia. O Expresso Regular e Light são 
utilizados tanto nos destaques assim como no texto 
corrido que por sua vez satisfazem os requisitos para uma 
leitura rápida, pela sua legibilidade e equilíbrio. Ao longo 
da primeira página é observado um forte jogo de estilos 
dentro de uma só fonte, oferecendo um dinamismo, 
contraste e uma claridade hierárquica à página. 
A cor dominante na primeira página é o preto, embora o 
vermelho e o azul característico do logótipo do Expresso 
estão também estas sempre presentes nos títulos das 
noticias. As cores mais vivas como o laranja, verde e azul 
claro são pontualmente utilizadas nos destaques.

A hierarquia tipográfica estende-se ao longo dos 67 até ao 9 
pontos. A hierarquia define-se através dos módulos de 
informação, sendo que dentro de cada um destes está 
presente uma hierarquia própria que vem definir o seu grau 
de importância.

Expresso Títulos Bold

Expresso Sans Extra Light

Expresso Sans Demi

Expresso Texto Bold

Expresso Sans Demi

Expresso Texto Regular

13pt - 67pt

20pt - 24pt

11pt - 18pt

9pt

10pt

TÍTULOS

DESTAQUES

SUB-TÍTULOS

LEGENDAS

TEXTO
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Primeira página do Expresso 
de 11 de Agosto de 2012

(Expresso 2012)

FIGURA 62

Depois de duas semanas
a banhos, Passos regressa
aos discursos políticos
confiante de que o Governo
vai cumprir o défice

Oaumento das exportações, me-
didas como o corte no financia-
mento às fundações e os resulta-
dos das renegociações nas PPP
vão servir para consolidar o dis-
curso, que se aguarda de otimis-
mo moderado, de Passos Coelho
na rentrée do PSD, terça-feira à
noite. Mas a visita da troika no
final do mês obriga-o a guardar
as novidades para mais tarde. P4

¤3.446.386.015 Pontal
Exportações
e défice
animam PSD

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL,
ESPAÇOS & CASAS e EMPREGO
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Diretor: Ricardo Costa

Diretores-Adjuntos:
Nicolau Santos, João Garcia,

João Vieira Pereira
e Miguel Cadete

Diretor de Arte: Marco Grieco

Perante o progressivo afasta-
mento entre Seguro e o Gover-
no de Passos Coelho, Paulo Por-
tas, que tem tentado manter as
pontes com o líder socialista, fez
questão de conversar a sós com
o secretário-geral do PS. Antes
da decisiva quinta avaliação da
troika e da apresentação do OE,
o encontro permitiu que os dois
lados “não tenham fechado as
portas”, segundo apurou o Ex-
presso.  P7

www.expresso.pt

A quebra de portugueses
no Algarve está a ser
compensada com mais
turistas estrangeiros E15

O património do fundador
da Sonae desvalorizou
47,5% em 2012. Amorim
perdeu ¤1,3 mil milhões  R11

Portas
e Seguro
almoçaram
em segredo

Finanças apanham
fortunas escondidas24h

Um ano em queda
para Cavaco
O Expresso mostra a evolu-
ção das sondagens no último
ano. A conclusão é aflitiva pa-
ra o Presidente: desceu mais
de 30 pontos no índice de po-
pularidade. Quanto a Seguro,
tem vindo sempre a subir,
roubando pontos a Passos e
ao PSD.  P8

Namíbia na CPLP
O Governo da Namíbia apro-
vou esta semana o pedido pa-
ra admissão como observa-
dor associado da CPLP, pri-
meiro passo para uma candi-
datura a membro da comuni-
dade lusófona.

Turistas sem quarto
nem dinheiro
Uma agência de viagens da
Madeira, Strawberry World,
entrou em processo de insol-
vência e não entregou a deze-
nas de hotéis o dinheiro que
recebeu dos clientes. Cente-
nas de turistas ficaram sem o
dinheiro e sem quarto por-
que os hotéis recusam aceitar
os vouchers da agência.  P18

Caiaques Nelo
ganham 25 medalhas
Os caiaques Nelo garanti-
ram pelo menos 25 meda-
lhas olímpicas em Londres.
A previsão é de Manuel Ra-
mos, dono da M.A.R. Ka-
yaks, que fez 75% das 200
embarcações presentes nas
olimpíadas. P2e36

O Expresso em Alepo, Síria

HUMORISTAS TOMAM
CONTA DA REVISTA

Esta semana João Quadros
Na próxima edição
José Diogo Quintela

Europa e o decisivo
Orçamento do Estado para
2013 estiveram em cima da
mesa de encontro no MNE,
na semana passada

Louçã sai em novembro
e aposta em João Semedo
para líder. Mas a UDP quer
uma direção colegial  P10

> Estado encaixa ¤258,4 milhões de imposto sobre ¤3,4 mil milhões
em patrimónios que estavam ilegais e fora de Portugal > Governo
acredita que medidas recentes vão travar fugas ilícitas de capital P3

Fundador: Francisco Pinto Balsemão

BATALHAS SEM QUARTEL
ATÉ AO FIM DO RAMADÃO
A luta intensifica-se na capital
económica da Síria. Quem
morrer até ao final do mês
sagrado será herói eterno.
Forças de Assad, “guerreiros da
liberdade” e grupos milicianos
trocam tiros por entre os civis
que tentam fugir P28
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de 11 de Agosto de 2012

FIGURA 63
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FIGURA 64
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Mancha estrutural da 
primeira página do Expresso 
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FIGURA 65
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para Cavaco
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ção das sondagens no último
ano. A conclusão é aflitiva pa-
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Depois de duas semanas
a banhos, Passos regressa
aos discursos políticos
confiante de que o Governo
vai cumprir o défice

Oaumento das exportações, me-
didas como o corte no financia-
mento às fundações e os resulta-
dos das renegociações nas PPP
vão servir para consolidar o dis-
curso, que se aguarda de otimis-
mo moderado, de Passos Coelho
na rentrée do PSD, terça-feira à
noite. Mas a visita da troika no
final do mês obriga-o a guardar
as novidades para mais tarde. P4
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o secretário-geral do PS. Antes
da decisiva quinta avaliação da
troika e da apresentação do OE,
o encontro permitiu que os dois
lados “não tenham fechado as
portas”, segundo apurou o Ex-
presso.  P7

www.expresso.pt

A quebra de portugueses
no Algarve está a ser
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O património do fundador
da Sonae desvalorizou
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Turistas sem quarto
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Madeira, Strawberry World,
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vência e não entregou a deze-
nas de hotéis o dinheiro que
recebeu dos clientes. Cente-
nas de turistas ficaram sem o
dinheiro e sem quarto por-
que os hotéis recusam aceitar
os vouchers da agência.  P18

Caiaques Nelo
ganham 25 medalhas
Os caiaques Nelo garanti-
ram pelo menos 25 meda-
lhas olímpicas em Londres.
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yaks, que fez 75% das 200
embarcações presentes nas
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Intensidades das manchas 
visuais da primeira página do 
Expresso de 11 de Agosto de 2012

FIGURA 67
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Mancha de menor destaque visual

Mancha de destaque visual mediano
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Manchas de maior intensidade 
visual da primeira página do 
Expresso de 11 de Agosto de 2012

FIGURA 68
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Elementos gráficos correspondentes 
a maior intensidade visual 
da primeira página do Expresso 
de 11 de Agosto de 2012

FIGURA 69
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Primeira página do Expresso 
de 4 de Agosto de 2012

FIGURA 70

Carlos Costa elogia
esforço dos bancos no
reforço das contas e diz
que o sistema financeiro
está mais estável. Crédito
dos quatro maiores bancos
às empresas cai quase
¤6 milhões num ano  E8

24h
PSD recua na lei
eleitoral local
O PSD vai alterar a proposta
de lei eleitoral autárquica, pa-
ra chegar a acordo com o
CDS. Uma das alterações é
na forma como o presidente
de câmara escolhe a equipa:
o CDS não aceita que os ve-
readores possam ser recruta-
dos fora dos deputados da as-
sembleia municipal.  P8

Reitores aceitam
corte de 14 milhões
Os reitores chegaram a amea-
çar não entregar as propos-
tas de orçamento para o pró-
ximo ano por causa do corte
de 2,4% nas verbas e exigi-
ram falar com Passos Coelho.
Mas ontem, depois de uma re-
união com oministro da Edu-
cação, acabaram por aceitar
a redução de ¤14 milhões.

Cândida explica
combate à corrupção
Cândida Almeida, diretora
do DIAP, vai à Universidade
de Verão da JSD falar sobre
combate à corrupção. Luís
Amado, António Borges e
LeonorBeleza são outros con-
vidados.

EN125: mais feridos
Desde que, no Algarve, a A22
passou a ser paga e aumen-
tou o tráfego na Estrada Na-
cional 125, o número de feri-
dos ligeiros e graves com aci-
dentes na única alternativa
gratuita à autoestrada teve
um aumento de 79%.  P16

Banco de
Portugal
assegura
solidez
da banca

Restaurantes de luxo
não resistem à crise

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL, EMPREGO
e ESPAÇOS & CASAS e ainda CESPU

Indicações da tutela levam
administração a travar
compra de programas para
segundo canal, que deverá
fechar já em janeiro

Portugal não tem
hospitais de topo
para enfartes e AVC

Carrilho da Graça e Zeinal Bava debatem arquitetura e inovação

Bancos estrangeiros
podem travar PPP

Governo
opta por
vender
a RTP2
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A CADEIRA DE MANOEL DE OLIVEIRA No meio, está o protótipo de uma cadeira que foi desenhado numa empresa de
mobiliário de Paredes para ser entregue a Manoel de Oliveira. À esquerda, o arquiteto Carrilho da Graça experimenta o telemóvel
do presidente da PT, Zeinal Bava, que por sua vez tem nas mãos o caderno onde o seu par faz os esquissos das obras que constrói.
O Expresso juntou os dois para uma conversa surpreendente sobre arquitetura e inovação FOTO RUI DUARTE SILVA  P20

Espanha: 300
mil crianças
raptadas
e vendidas R46

Fundações:
as melhores,
as piores e
as que mais
recebemP3

Super-ricos
invadem
Quinta
do Lago R28

HUMORISTAS TOMAM
CONTA DA REVISTA
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Nuno Markl
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Já há um acordo e mais seis estão a
caminho.Mas poupança não é para já P12

Os responsáveis da estação estão
a preparar a grelha do próximo
ano contando com um canal ape-
nas.O serviço público de televisão
deverá ser concentradona licença
agora ocupada pela RTP1. E17
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Mancha tipográfica da primeira 
página do Expresso 
de 4 de Agosto de 2012

FIGURA 71
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Mancha fotográfica da 
primeira página do Expresso 
de 4 de Agosto de 2012

FIGURA 72
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o CDS não aceita que os ve-
readores possam ser recruta-
dos fora dos deputados da as-
sembleia municipal.  P8

Reitores aceitam
corte de 14 milhões
Os reitores chegaram a amea-
çar não entregar as propos-
tas de orçamento para o pró-
ximo ano por causa do corte
de 2,4% nas verbas e exigi-
ram falar com Passos Coelho.
Mas ontem, depois de uma re-
união com oministro da Edu-
cação, acabaram por aceitar
a redução de ¤14 milhões.

Cândida explica
combate à corrupção
Cândida Almeida, diretora
do DIAP, vai à Universidade
de Verão da JSD falar sobre
combate à corrupção. Luís
Amado, António Borges e
LeonorBeleza são outros con-
vidados.

EN125: mais feridos
Desde que, no Algarve, a A22
passou a ser paga e aumen-
tou o tráfego na Estrada Na-
cional 125, o número de feri-
dos ligeiros e graves com aci-
dentes na única alternativa
gratuita à autoestrada teve
um aumento de 79%.  P16

Banco de
Portugal
assegura
solidez
da banca

Restaurantes de luxo
não resistem à crise

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL, EMPREGO
e ESPAÇOS & CASAS e ainda CESPU

Indicações da tutela levam
administração a travar
compra de programas para
segundo canal, que deverá
fechar já em janeiro

Portugal não tem
hospitais de topo
para enfartes e AVC

Carrilho da Graça e Zeinal Bava debatem arquitetura e inovação

Bancos estrangeiros
podem travar PPP

Governo
opta por
vender
a RTP2
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Já há um acordo e mais seis estão a
caminho.Mas poupança não é para já P12

Os responsáveis da estação estão
a preparar a grelha do próximo
ano contando com um canal ape-
nas.O serviço público de televisão
deverá ser concentradona licença
agora ocupada pela RTP1. E17
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de 2,4% nas verbas e exigi-
ram falar com Passos Coelho.
Mas ontem, depois de uma re-
união com oministro da Edu-
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Mancha de conteúdos e 
de módulos estruturantes 
da primeira página do Expresso 
de 4 de Agosto de 2012
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Intensidades das manchas 
visuais da primeira página do 
Expresso de 4 de Agosto de 2012

FIGURA 75

Mancha de maior destaque visual

Mancha de menor destaque visual

Mancha de destaque visual mediano
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Manchas de maior intensidade 
visual da primeira página do 
Expresso de 4 de Agosto de 2012

FIGURA 76
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Elementos gráficos correspondentes 
a maior intensidade visual 
da primeira página do Expresso 
de 4 de Agosto de 2012

FIGURA 77



ANÁLISE GRÁFICA E ESTRUTURAL ESPECÍFICA DO JORNAL EXPRESSOESTUDO DE CASOS

132

REPORTAGEM
Até onde
resistem os
madeirenses? P16

24h
Gaspar volta para
mandar no Governo
O ministro das Finanças re-
gressa segunda-feira depois
de uma semana de férias, e lo-
go para ficar ao leme do Go-
verno. É que agora é a vez de
Passos Coelho ir a banhos, pa-
ra aManta Rota. Para a sema-
na, também Paulo Portas vai
de férias. Tudo cá dentro.

Catroga vai à China
O presidente do Conselho de
Supervisão da EDP, Eduardo
Catroga, vai à China para fa-
zer uma análise do acordo de
parceria estratégica com a
China Three Gorges.

Quanto custa expor
em Versalhes?
A exposição de obras de arte
de Joana Vasconcellos em
Versalhes custou 2,5 milhões
de euros, pagos por privados
mas também por entidades
públicas.  P10

Aprender com Relvas
O reitor da Universidade Lu-
sófona, Mário Moutinho, as-
sume, em artigo de opinião, o
que correu mal no caso da li-
cenciatura de Miguel Relvas,
embora assegure que a legali-
dade foi respeitada.  P12

Minas
valem
o dobro
do PIB
português

Perella fora das buscas nas privatizações

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL,
ESPAÇOS & CASAS e EMPREGO
e ainda EXPRESSO BPI GOLF CUP e
VINHOS DE PORTUGAL E DO MUNDO

Marilyn, 50 anos depois,
recriada por Soraia Chaves

Testamento
vital só é
válido por
cinco anos P22

Álvaro Santos Pereira,
ministro da Economia,
já assinou 74 contratos
de exploração para
a indústria extrativa

A casa de investimento
de Paulo Pereira faz
parte dos suspeitos do
Ministério Público na
venda da EDP e da REN

O ministro da Economia garan-
te que o sectormineiro é estraté-
gico para o país. Santos Pereira
desceu a 700 metros de profun-
didade em Neves Corvo, no dia
em que a Somincor anunciou in-
vestimentos de ¤700milhões pa-
ra os próximos cinco anos. Há
duas semanas foi assinado mais
um contrato para exploração de
ouro, em Jales, um investimento
de ¤67 milhões.  E25

Governo insiste
em cobrar mais
aos funcionários
públicos

Descubra as diferenças

Professores

tentam cada

vez mais

dar aulas

lá fora
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“Confio mais
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do que
em António
Mexia” E20
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Há 54 vagas para ensinar
Português em escolas
estrangeiras. Apareceram
mil candidatos, mais 31%
que há dois anos

> Executivo procura solução para contornar
chumbo do TC> Para Passos, Gaspar e Portas
equidade não é tratar todos por igual
> Finanças pedem mais cortes nos Ministérios P3

Fundador: Francisco Pinto Balsemão

www.expresso.pt

Os escritórios de Londres e
dos EUA do assessor estran-
geiro do Estado nas privatiza-
ções da EDP e da REN não
foram até agora alvo de bus-
cas, nem lhes chegou qual-
quer pedido das autoridades

portuguesas. A Perella — en-
volta em polémica por estar
fora da lista das empresas
pré-qualificadas para prestar
serviços ao Estado — é um
dos potenciais alvos das inves-
tigações em curso por alega-

do pagamento de luvas, de
acordo com o DCIAP. Paulo
Pereira, rosto da Perella em
Portugal e amigo de Vítor
Gaspar, poderá vir a ser cha-
mado para privatizar o que
resta na EDP e na REN. E13

Soraia Chaves foi convidada a replicar
a última e mais famosa sessão fotográfica
de Marilyn Monroe, um dos maiores
ícones do século XX. E aceitou  R26

O futuro dos professores portu-
gueses é cada vez mais negro. O
desemprego entre a classe dispa-
rou 114% só no último ano e o
panorama vai agravar-se em se-
tembro, quandomilhares de con-
tratados perderem o lugar nas
escolas. Para muitos docentes, a
emigração é a única possibilida-
de de continuar a dar aulas. São
cada vez mais os que concorrem
para sair do país.  P23

A PARTIR DE
4 DE AGOSTO

TRÊS HUMORISTAS
TOMAM CONTA

DA REVISTA

Primeira página do Expresso 
de 28 de Julho de 2012

(Expresso 2012)

FIGURA 78
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Mancha tipográfica da primeira 
página do Expresso 
de 28 de Julho de 2012

FIGURA 79
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Mancha fotográfica da 
primeira página do Expresso 
de 28 de Julho de 2012

FIGURA 80
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REPORTAGEM
Até onde
resistem os
madeirenses? P16

24h
Gaspar volta para
mandar no Governo
O ministro das Finanças re-
gressa segunda-feira depois
de uma semana de férias, e lo-
go para ficar ao leme do Go-
verno. É que agora é a vez de
Passos Coelho ir a banhos, pa-
ra aManta Rota. Para a sema-
na, também Paulo Portas vai
de férias. Tudo cá dentro.

Catroga vai à China
O presidente do Conselho de
Supervisão da EDP, Eduardo
Catroga, vai à China para fa-
zer uma análise do acordo de
parceria estratégica com a
China Three Gorges.

Quanto custa expor
em Versalhes?
A exposição de obras de arte
de Joana Vasconcellos em
Versalhes custou 2,5 milhões
de euros, pagos por privados
mas também por entidades
públicas.  P10

Aprender com Relvas
O reitor da Universidade Lu-
sófona, Mário Moutinho, as-
sume, em artigo de opinião, o
que correu mal no caso da li-
cenciatura de Miguel Relvas,
embora assegure que a legali-
dade foi respeitada.  P12

Minas
valem
o dobro
do PIB
português

Perella fora das buscas nas privatizações

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL,
ESPAÇOS & CASAS e EMPREGO
e ainda EXPRESSO BPI GOLF CUP e
VINHOS DE PORTUGAL E DO MUNDO
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recriada por Soraia Chaves

Testamento
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válido por
cinco anos P22

Álvaro Santos Pereira,
ministro da Economia,
já assinou 74 contratos
de exploração para
a indústria extrativa

A casa de investimento
de Paulo Pereira faz
parte dos suspeitos do
Ministério Público na
venda da EDP e da REN

O ministro da Economia garan-
te que o sectormineiro é estraté-
gico para o país. Santos Pereira
desceu a 700 metros de profun-
didade em Neves Corvo, no dia
em que a Somincor anunciou in-
vestimentos de ¤700milhões pa-
ra os próximos cinco anos. Há
duas semanas foi assinado mais
um contrato para exploração de
ouro, em Jales, um investimento
de ¤67 milhões.  E25

Governo insiste
em cobrar mais
aos funcionários
públicos
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> Finanças pedem mais cortes nos Ministérios P3

Fundador: Francisco Pinto Balsemão

www.expresso.pt

Os escritórios de Londres e
dos EUA do assessor estran-
geiro do Estado nas privatiza-
ções da EDP e da REN não
foram até agora alvo de bus-
cas, nem lhes chegou qual-
quer pedido das autoridades

portuguesas. A Perella — en-
volta em polémica por estar
fora da lista das empresas
pré-qualificadas para prestar
serviços ao Estado — é um
dos potenciais alvos das inves-
tigações em curso por alega-

do pagamento de luvas, de
acordo com o DCIAP. Paulo
Pereira, rosto da Perella em
Portugal e amigo de Vítor
Gaspar, poderá vir a ser cha-
mado para privatizar o que
resta na EDP e na REN. E13

Soraia Chaves foi convidada a replicar
a última e mais famosa sessão fotográfica
de Marilyn Monroe, um dos maiores
ícones do século XX. E aceitou  R26

O futuro dos professores portu-
gueses é cada vez mais negro. O
desemprego entre a classe dispa-
rou 114% só no último ano e o
panorama vai agravar-se em se-
tembro, quandomilhares de con-
tratados perderem o lugar nas
escolas. Para muitos docentes, a
emigração é a única possibilida-
de de continuar a dar aulas. São
cada vez mais os que concorrem
para sair do país.  P23
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Álvaro Santos Pereira,
ministro da Economia,
já assinou 74 contratos
de exploração para
a indústria extrativa

O ministro da Economia garan-
te que o sectormineiro é estraté-
gico para o país. Santos Pereira
desceu a 700 metros de profun-
didade em Neves Corvo, no dia
em que a Somincor anunciou in-
vestimentos de ¤700milhões pa-
ra os próximos cinco anos. Há
duas semanas foi assinado mais
um contrato para exploração de
ouro, em Jales, um investimento
de ¤67 milhões.  E25
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tembro, quandomilhares de con-
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Gaspar volta para
mandar no Governo
O ministro das Finanças re-
gressa segunda-feira depois
de uma semana de férias, e lo-
go para ficar ao leme do Go-
verno. É que agora é a vez de
Passos Coelho ir a banhos, pa-
ra aManta Rota. Para a sema-
na, também Paulo Portas vai
de férias. Tudo cá dentro.

Catroga vai à China
O presidente do Conselho de
Supervisão da EDP, Eduardo
Catroga, vai à China para fa-
zer uma análise do acordo de
parceria estratégica com a
China Three Gorges.

Quanto custa expor
em Versalhes?
A exposição de obras de arte
de Joana Vasconcellos em
Versalhes custou 2,5 milhões
de euros, pagos por privados
mas também por entidades
públicas. P10

Aprender com Relvas
O reitor da Universidade Lu-
sófona, Mário Moutinho, as-
sume, em artigo de opinião, o
que correu mal no caso da li-
cenciatura de Miguel Relvas,
embora assegure que a legali-
dade foi respeitada.  P12

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL,
ESPAÇOS & CASAS e EMPREGO
e ainda EXPRESSO BPI GOLF CUP e
VINHOS DE PORTUGAL E DO MUNDO
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aos funcionários
públicos

> Executivo procura solução para contornar
chumbo do TC> Para Passos, Gaspar e Portas
equidade não é tratar todos por igual
> Finanças pedem mais cortes nos Ministérios P3

Marilyn, 50 anos depois,
recriada por Soraia Chaves

Descubra as diferenças

Soraia Chaves foi convidada a replicar
a última e mais famosa sessão fotográfica
de Marilyn Monroe, um dos maiores
ícones do século XX. E aceitou R26

Perella fora das buscas nas privatizações

A casa de investimento
de Paulo Pereira faz
parte dos suspeitos do
Ministério Público na
venda da EDP e da REN

Os escritórios de Londres e
dos EUA do assessor estran-
geiro do Estado nas privatiza-
ções da EDP e da REN não
foram até agora alvo de bus-
cas, nem lhes chegou qual-
quer pedido das autoridades

portuguesas. A Perella — en-
volta em polémica por estar
fora da lista das empresas
pré-qualificadas para prestar
serviços ao Estado — é um
dos potenciais alvos das inves-
tigações em curso por alega-

do pagamento de luvas, de
acordo com o DCIAP. Paulo
Pereira, rosto da Perella em
Portugal e amigo de Vítor
Gaspar, poderá vir a ser cha-
mado para privatizar o que
resta na EDP e na REN. E13
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REPORTAGEM
Até onde
resistem os
madeirenses? P16

24h
Gaspar volta para
mandar no Governo
O ministro das Finanças re-
gressa segunda-feira depois
de uma semana de férias, e lo-
go para ficar ao leme do Go-
verno. É que agora é a vez de
Passos Coelho ir a banhos, pa-
ra aManta Rota. Para a sema-
na, também Paulo Portas vai
de férias. Tudo cá dentro.

Catroga vai à China
O presidente do Conselho de
Supervisão da EDP, Eduardo
Catroga, vai à China para fa-
zer uma análise do acordo de
parceria estratégica com a
China Three Gorges.

Quanto custa expor
em Versalhes?
A exposição de obras de arte
de Joana Vasconcellos em
Versalhes custou 2,5 milhões
de euros, pagos por privados
mas também por entidades
públicas.  P10

Aprender com Relvas
O reitor da Universidade Lu-
sófona, Mário Moutinho, as-
sume, em artigo de opinião, o
que correu mal no caso da li-
cenciatura de Miguel Relvas,
embora assegure que a legali-
dade foi respeitada.  P12

Minas
valem
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português

Perella fora das buscas nas privatizações

Integram esta edição semanal, além
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Os escritórios de Londres e
dos EUA do assessor estran-
geiro do Estado nas privatiza-
ções da EDP e da REN não
foram até agora alvo de bus-
cas, nem lhes chegou qual-
quer pedido das autoridades

portuguesas. A Perella — en-
volta em polémica por estar
fora da lista das empresas
pré-qualificadas para prestar
serviços ao Estado — é um
dos potenciais alvos das inves-
tigações em curso por alega-

do pagamento de luvas, de
acordo com o DCIAP. Paulo
Pereira, rosto da Perella em
Portugal e amigo de Vítor
Gaspar, poderá vir a ser cha-
mado para privatizar o que
resta na EDP e na REN. E13
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escolas. Para muitos docentes, a
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Mancha de conteúdos e 
de módulos estruturantes 
da primeira página do Expresso 
de 28 de Julho de 2012

FIGURA 82

Manchete

Segunda manchete

Logótipo do jornal

Destaque

Publicidade

Notícias breves

Informação técnica do jornal
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Intensidades das manchas 
visuais da primeira página do 
Expresso de 28 de Julho de 2012

FIGURA 83

Mancha de maior destaque visual

Mancha de menor destaque visual

Mancha de destaque visual mediano
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Manchas de maior intensidade 
visual da primeira página do 
Expresso de 28 de Julho de 2012

FIGURA 84
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Elementos gráficos correspondentes 
a maior intensidade visual 
da primeira página do Expresso 
de 28 de Julho de 2012

FIGURA 85



Regísto de observação e de análise específica 
comparativa das três páginas do jornal Expresso (1 de 2)

QUADRO 4

PRIMEIRA PÁGINA MANCHA TIPOGRÁFICA

A mancha tipográfica é o componente dominante na 
composição da primeira página do semanário Expresso. 
O logótipo e o destaque da primeira manchete 
dominam a primeira página com a tipografia branca 
sobre o fundo azul e a tipografia vermelha sobre o fundo 
branco. Ambas estas tipografias apresentam-se em 
estilo bold, assim como os títulos das notícias breves. 
Abaixo do título da manchete encontram-se os tópicos 
associados a notícia principal do jornal, cuja tipografia 
oscila entre o estilo regular e o bold, sendo compassados 
pelos símbolos de orientação a vermelho. O balancea-
mento entre estilos e cores da manchete atribui um 
grau de dinamismo á leitura, protagonizando assim um 
foco na informação principal.
O corpo de texto das notícias breves é essencialmente 
preto, tornando esta cor dominante na mancha 
tipográfica do semanário Expresso. Os títulos e 
subtítulos dos breves, por norma em estilo bold, variam 
entre preto e o azul. Pontualmente, nas primeiras 
páginas do jornal Expresso são introduzidos os desta-
ques a laranja, a branco sobre o fundo amarelo ou azul. 
Todos os elementos tipográficos do jornal têm um 
alinhamento á esquerda. 
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MANCHA FOTOGRÁFICA MANCHA ESTRUTURAL

O bloco noticiário principal da primeira página do 
Expresso contem entre uma e quatro imagens. Este é 
complementado por imagens publicitárias que variam 
entre cinco e seis. A imagem dominante da página é 
correspondente á segunda manchete, que tendencional-
mente é centralizada ou alinhada a margem direita da 
página e ocupa três colunas da grelha-base. As restantes 
imagens, por norma são associadas as notícias breves, 
tendo um destaque menor e ocupando uma só coluna. 
No que diz respeito as imagens publicitarias, estas têm 
uma localização fixa ao topo, na primeira coluna e 
pontualmente ao fundo da página.
Devido ao seu posicionamento e tamanho em relação a 
página, a imagem correspondente á segunda manchete 
compete com o título da manchete principal pelo nível 
de destaque. 

A estrutura do jornal Expresso é irregular, sendo o seu 
esquema de módulos assimétrico. O módulo da primeira e o 
da segunda manchete são usualmente os módulos 
dominantes na mancha útil da página, ocupando a maior 
área da mesma. Ambos os blocos permanecem habitual-
mente próximos, sendo no entanto, a sua organização 
irregular. Os restantes blocos são distribuídos em redor dos 
módulos da primeira e segunda manchete, contrabalan-
çando e formando uma composição equilibrada.
Os dois módulos principais são tendencionalmente 
horizontais, assim como os blocos da publicidade e 
logótipo, que se estendem em toda a largura da página, 
ocupando o seu topo e fundo. Os restantes módulos são 
verticais, percorrendo entre uma a duas colunas. Esta 
distribuição dos módulos na ocupação da página remete 
assim para a grelha-base do jornal.



Regísto de observação e de análise específica 
comparativa das três páginas do jornal Expresso (2 de 2)

QUADRO 4

MANCHA DE CONTEÚDOS E
DE MÓDULOS ESTRUTURANTES INTENSIDADES DAS MANCHAS VISUAIS
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O módulo dominante nas primeiras páginas do 
Expresso é a segunda manchete – representada a roxo. 
Esta é dominante devido á fotografia que se encontra 
sempre associada á notícia, que é apresentada numa 
escala ampliada, ocupando a totalidade do seu bloco. O 
segundo maior módulo corresponde à primeira 
manchete – representado a vermelho – que por sua vez 
ocupa também o segundo lugar na ordem de leitura. 
Isto deve-se á cor da tipografia, o vermelho, ao seu 
corpo de texto maior, assim como ao seu estilo bold. Os 
módulos correspondentes aos breves são os próximos a 
serem interpretados pelo leitor – representados a 
laranja. Em simultâneo, apresentam-se também os 
destaques – representados a verde. Por fim, o logótipo 
representado a rosa e a publicidade representada a 
amarelo, que se encontra no topo e fundo da página, 
assim como agregada ao logótipo. O destaque na 
segunda manchete rompe com a hierarquia da 
informação, competindo com o primeiro módulo da 
manchete. Os restantes módulos correspondem à 
ordem hierárquica, com a excepção dos módulos de 
destaque, que não se sobrepõem aos breves, como seria 
de esperar pela ordem hierárquica de leitura.

Segundo método da Nádia Miriam a fim de revelar 
as diferentes intensidades das manchas informa-
tivas, foi colocado um layer branco de 97% de 
opacidade por cima das primeiras páginas do 
jornal Expresso. Foram então observados e poste-
riormente categorizados três níveis de mancha. 
A mais escura, correspondendo a mancha de 
maior destaque visual. O tom médio é adequado 
aos elementos com destaque mediano. Por fim, o 
cinzento claro diz respeito aos elementos com 
menor visibilidade. 



ELEMENTOS GRÁFICOS CORRESPONDENTES
A MAIOR INTENSIDADE VISUALMANCHAS DE MAIOR INTENSIDADE VISUAL

A partir da página anterior foram retiradas as manchas 
de médio e baixo destaque, deixando apenas as manchas 
visuais de maior intensidade. Estas correspondem ao 
primeiro contacto visual do leitor com a página. Estas 
áreas de maior destaque situam-se por norma ao centro 
e na metade superior da página. Pontualmente estas 
podem-se localizar na primeira e última coluna da grelha 
estrutural.

Como resultado dos dois passos anteriores, são agora 
revelados os elementos visuais mais fortes, sendo aqueles 
que primeiramente prendem o olhar do leitor. Estes são o 
logótipo do jornal, as imagens associadas aos breves, a 
publicidade, a segunda manchete, assim como a tipografia 
do título da primeira manchete e dos breves. Esta análise 
conclui que as opções gráficas do jornal Expresso recaem 
sobre uma imagem de tamanho único na página, com uma 
orientação horizontal e plano predominantemente geral, 
reflectindo assim a sua importância. Um contraste entre a 
tipografia – vermelha, azul, branca, amarela ou preta - e o 
fundo, que apesar de ser usualmente branco pode também 
ser encontrado em azul e amarelo. Sendo a utilização das 
fontes em estilo bold, com ou sem serifas um indício do seu 
grau hierárquico. 
A mancha de maior destaque encontra-se enquadrada na 
metade superior da página, pois esta é a área de primeiro 
contacto visual do leitor, onde a assimetria da organização 
da página vai estimular a sua atenção, prevenindo-se 
contra o seu desinteresse. 



3.4 ANÁLISE COMPARATIVA DOS JORNAIS SOL E EXPRESSO

Regísto de observação e de análise geral 
comparativa das primeiras páginas do jornal Sol 
e jornal Expresso (1 de 2)

QUADRO 5
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LOGÓTIPO GRELHA

Ambos os logótipos demonstram um formato 
rectangular horizontal, idêntico. 
No logótipo do Expresso, tanto o seu posiciona-
mento como a cor mantêm-se constantes. 
O logótipo do Sol, por sua vez é mutável na cor, 
sendo a localização do mesmo é fixa. Ambos os 
logótipos situam-se na metade superior da 
página, ocupando o lado superior esquerdo. 

Ambos os jornais apresentam uma grelha  
composta por cinco colunas, embora pontual-
mente o Expresso tenha tendência para acres-
centar uma sexta coluna. Ambos os jornais 
contêm uma coluna horizontal ao topo, onde no 
caso do Expresso existe também mais uma ao 
fundo da página. A estrutura-base do Sol 
contrasta com da Expresso pelo facto da primeira 
ser totalmente fixa e segunda ser oscilante da sua 
área central, tendo um balizamento fixo. As 
margens são equivalentes nos dois semanários.



CAIXAS DE COR IMAGEM

Ambos os jornais recorrem á aplicação de caixas de cor    
quadradas, circulares e rectangulares, predominante-
mente horizontais. Estas caixas de cor são utilizadas com 
o intuito de envolver a tipografia e unificar o bloco do 
texto, proporcionando-lhe um grau de destaque. Este 
destaque deve-se também á gama cromática de ambos 
os jornais assim como a maneira como esta é aplicada. 
Nos dois semanários as caixas são usadas como fundos de 
cores fortes contrastando com a cor da tipografia que 
neles está inserida. A localização das caixas de cor é 
idêntica a ambos os jornais, encontrando-se concen-
tradas ao topo e fundo das páginas. 

O formato das imagens em ambos os jornais é essencial-
mente rectangular e tem uma orientação horizontal, onde 
algumas imagens possuem uma forma assimétrica. A 
localização da imagem principal no Sol e no Expresso é 
sempre ao centro, enquanto o resto das imagens rodeiam-
nas, acumulando-se ao topo da página. Em ambos os 
jornais a imagem tem um tratamento natural, sendo 
utilizada nos planos geral, aproximado e médio. 
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Regísto de observação e de análise geral comparativa 
das primeiras páginas do jornal Sol e jornal Expresso 
(2 de 2)
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Em ambos os semanários o destaque da manchete 
é distinto pela sua tipografia de corpo maior a 
vermelho. No caso do Sol existe sempre uma 
imagem associada á noticia principal, o que não 
acontece no Expresso. O posicionamento da 
manchete em ambos dos jornais é centralizado, 
situando-se na metade superior da página e 
ocupando uma grande área da mancha útil da 
mesma. O Sol possui uma localização da manchete 
fixa, enquanto o Expresso varia no seu formato, 
embora circunscrita a uma área fixa da página.  

Tanto Sol como Expresso contêm sempre publici-
dade nas suas primeiras páginas. O primeiro jornal 
tem um número de módulos que varia entre um á 
três enquanto no segundo este número sobe até 
seis blocos. Em ambos os semanários o aglome-
rado da mancha da publicidade concentra-se no 
topo extremo da página, difundindo-se pontual-
mente para a primeira ou ultima coluna vertical, 
até ao fundo.

DESTAQUE DA MANCHETE PUBLICIDADE



Cada um dos jornais aposta na utilização da tipografia na 
sua grande extensão de estilos, desde bold até light. É 
notória uma grande aposta na utilização dos títulos e 
subtítulos em bold. A cor preta predomina na maior parte 
da mancha tipográfica, verificando-se uma introdução 
pontual das cores vermelha e azul. Tanto no Sol como no 
Expresso a hierarquia tipográfica é definida pelo corpo de 
letra, ao longo de uma discrepância entre 95pt a 9pt no 
Sol e 67pt e 9pt no Expresso. 

TIPOGRAFIA HIERARQUIA TIPOGRÁFICA

Titling Gothic Medium

Vitesse Black

Vitesse Black

Vitesse Black; Vitesse Bold

Farnham Display Medium

Vitesse Black

Titling Gothic Light

13pt - 95pt

19pt - 27pt
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10pt - 16pt

9pt - 16pt
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DESTAQUES
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Expresso Títulos Bold
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Expresso Texto Bold

Expresso Sans Demi

Expresso Texto Regular
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Regísto de observação e de análise específica 
comparativa das primeiras páginas do jornal Sol 
e jornal Expresso (1 de 2)
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Este esquema demonstra que o Expresso reúne a 
maior quantidade de mancha tipográfica, distri-
buída abundantemente pela área útil da página. O 
jornal Sol por sua vez regista uma mancha tipográ-
fica menor em relação ao Expresso, tendo uma 
localização mais fixa. Uma maior intensidade da 
mancha destaca-se ao topo da página, comum a 
ambos os jornais. Esta área corresponde à 
manchete. Geralmente o alinhamento de texto é à 
esquerda nos dois jornais.

Genericamente os dois semanários reúnem a 
mesma quantidade de imagens. No entanto, o Sol 
contem uma maior área útil ocupada pelas 
imagens do que o Expresso. A mancha mais 
carregada, que se verifica na publicação Sol, 
testemunha a fixidez do posicionamento das 
imagens e consequentemente da grelha. Esta 
pode-se verificar na manchete, destaques e 
publicidade.
A mancha da manchete é a área predominante em 
ambos os jornais, concentrando o seu foco ao 
centro da mancha útil da página. O emprego das 
imagens é semelhante tanto no Sol como no 
Expresso, seguindo sempre a grelha estrutural. 

MANCHA TIPOGRÁFICA MANCHA FOTOGRÁFICA



O jornal Expresso contem um maior número de módulos, 
variados no seu tamanho e orientação. Por sua vez o 
semanário Sol distingue-se pela sua regularidade nos 
módulos e organização rígida da composição gráfica. A 
estrutura da página adoptada pelo Expresso é marcada 
pela assimetria, quebra das regras e módulos da parte 
central móveis, proporcionando assim uma organização 
customizada.

Na sucessão da observação dos dois esquemas conclui-se 
que o módulo da manchete, representado a vermelho, é 
predominante em ambos os jornais, tanto pelo espaço que 
ocupa como pelo posicionamento fixo. Sobretudo no caso 
do Expresso o módulo dominante compete também com a 
segunda manchete, representada a roxo, que ocupa um 
espaço igual á primeira manchete, que é inexistente no 
jornal Sol. Para além dos módulos da manchete 
verificam-se outros módulos de maior destaque; o logotipo 
do próprio jornal e a publicidade. Assim como no esquema 
anterior confirma-se a regularidade na estrutura gráfica do 
Sol que resulta numa distribuição habitual dos módulos 
correspondestes a cada tipo de informação.

MANCHA ESTRUTURAL
MANCHA DE CONTEÚDOS E

DE MÓDULOS ESTRUTURANTES
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Ao seleccionar apenas os módulos de maior inten-
sidade visual de cada jornal observa-se que o 
semanário Expresso possui uma maior quantidade 
destes elementos do que o Sol. Em contraponto o 
último capta a atenção do leitor com uma área 
maior e mais carregada da mancha visual, que se 
deve à estabilidade do posicionamento dos 
módulos. Em ambos os casos as zonas de maior 
intensidade visual situam-se ao centro e ao topo 
da página.

No fim deste processo de análise consegue-se 
revelar os elementos do jornal que captam com 
maior eficácia o olho humano. Essencialmente 
estes elementos são o logotipo, as imagens, os 
títulos e a publicidade que combina alguns destes 
elementos. De forma geral os elementos corres-
pondentes às áreas de maior destaque ocupam a 
maior parte da mancha útil das primeiras páginas 
do Sol e Expresso. Da mesma maneira confirma-se 
uma semelhança na distribuição destes elementos 
na página em ambos dos semanários. 

MANCHAS DE MAIOR INTENSIDADE VISUAL
ELEMENTOS GRÁFICOS CORRESPONDENTES

A MAIOR INTENSIDADE VISUAL
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3.5 SÍNTESE
Na  sucessão da análise dos casos de estudo, procura-se extrair o padrão de opções 

gráfi cas inerentes a cada jornal. Sucede-se o cruzamento das premissas inerente a 

cada publicação.

O semanário Sol, que se apesar de se encontrar ainda nos seus primeiros anos de 

publicação, já usufrui de um grande numero de leitores, caracteriza-se por uma 

estrutura regular e simétrica. Aqui, o uso de cinco colunas verticais e uma horizontal 

no topo são constantes, onde é nas primeira três colunas, na zona superior esquerda, 

que se situa o logótipo e informações técnicas. Todas as margens têm uma largura 

idêntica, á excepção da margem lateral esquerda que se apresenta mais estreita, o que 

consequentemente desvia e a mancha útil ligeiramente para a esquerda. 

O logótipo é notoriamente um dos elementos mais marcantes da página, destacando-

se pelas suas cores vigorosas rotativas, consoante a estação do ano, pelo seu tamanho, 

assim como localização na página. O seu posicionamento fi xo e com orientação hori-

zontal representa um logótipo que é constante na sua localização, proporção e escala. 

O Sol apresenta-se com uma a seis imagens, predominantemente horizontais. A ima-

gem única, que por sua vez ocupa a maior área da mancha útil da página é a corres-

pondente á manchete. A manchete defi ne-se pela combinação entre o titulo de corpo 

maior a vermelho em caixa alta, com a imagem associada, encerrando o modulo 

dominante na primeira página. 

Os módulos dedicados ás noticias breves e publicidade, tendo um peso comum na 

página, encontram-se na ultima coluna da grelha base ao fundo da página assim 

como ao topo e fundo da página, respectivamente. A publicidade tem um carác-

ter tanto comercial como promocional dos suplementos de colecção agregados ao 

caderno principal do semanário. 

A tipografi a apresenta-se com três fontes distintas que por sua vez estabelecem 

seis níveis hierárquicos distintos cuja discrepância entende-se entre 7 e 85 pontos. 

A mancha tipográfi ca detém um carácter dominante face á imagem, mantendo no 

entanto um equilíbrio na sua composição. 

O Expresso, é-nos apresentado com uma grelha estrutural inconstante e assimétrica. 

As suas colunas verticais variam entre cinco e seis, tendo duas colunas horizontais, 

no topo e fundo da página, fi xas. Os elementos fi xos da composição gráfi ca caracte-

rizam-se pelas margens, idênticas á excepção da margem lateral esquerda que é mais 

estreita o que consequentemente desvia a mancha útil da página, e as colunas laterais 

CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS GRÁFICAS DO PADRÃO EDITORIAL DOS JORNAIS
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direita e esquerda. Estes elementos fi xos, cercam a parte central da mancha útil que é 

caracterizada pela sua variedade de composições estruturais. 

A coluna horizontal situada no topo da página engloba o logótipo e informações 

técnicas, que por sua vez se estendem ao longo desta. O logótipo do Expresso, mar-

cadamente horizontal é composto apenas pela tipografi a branca sobre o fundo azul 

escuro, não estando presente qualquer símbolo. Este é um elemento fi xo, tanto na 

sua localização – zona superior esquerda, como na sua cor. As imagens encontram-se 

no topo e zona central da área útil, onde a sua forma é tendencialmente horizontal, 

podendo ser também assimétrica. A imagem que preenche a maior área na página, 

corresponde á segunda manchete, apresentando-se como um dos módulos domi-

nantes. Esta é essencialmente marcada pela imagem.

O modulo dominante que compete directamente com este pela sua área, localização 

e destaque, é o da primeira manchete. Esta é caracterizada pela tipografi a de corpo 

maior a vermelho, com estilo bold, sem qualquer imagem associada. Os módulos 

dedicados á publicidade estão sempre presentes na primeira página, sendo geral-

mente constituídos por quatro módulos, que ocupam o topo e fundo da página em 

toda a sua extensão e a primeira coluna da grelha-base. A distribuição dos módulos é 

díspar, criando uma composição assimétrica distinta de publicação para publicação.

A tipografi a do Expresso inclui apenas uma fonte, Expresso, aplicada numa larga 

extensão de estilos.  A hierarquia tipográfi ca estabelece-se desde nove aos sessenta 

e quatro pontos. A mancha tipográfi ca domina notoriamente a mancha fotográfi ca, 

resultando numa composição visualmente densa. 

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS NAS OPÇÕES GRÁFICAS DOS JORNAIS.
Os dois semanários apresentam-se com formatos distintos, pois enquanto o jornal Sol 

é tabloid, Expresso é berliner. O contorno do jornal Sol é mais aproximado ao quadrado, 

proporcionando uma leitura rápida e portátil. O Expresso, por sua vez, expõe um con-

torno marcadamente vertical e estreito. Com esta diversidade de formatos, também 

as grelhas-base se vão construir de forma distinta. No Sol, a grelha é fi xa onde de 

assentam cinco colunas verticais e uma horizontal. Quanto ao jornal Expresso, o seu 

formato permite ter uma grelha com maior numero de colunas, dispondo de cinco a 

seis na vertical e duas na horizontal. Ao contrario do jornal Sol, a grelha do Expresso 

não é fi xa na parte central da área útil. Apesar das diferenças notórias de formato, 

ambos os jornais partilham margens semelhantes.

Ambos os jornais recorrem a caixas de cor rectangulares predominantemente hori-

zontais, assim como a formas quadradas e circulares. Estas situam-se de modo seme-

lhante ao topo, meio e fundo da página. As caixas de cor são então aplicadas como 

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS NAS OPÇÕES GRÁFICAS DOS JORNAIS
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fundo unifi cador do texto que ao contrastar com a tipografi a proporciona-lhes desta-

que. Também a paleta cromática é semelhante em ambos os semanário, verifi cando-

se uma mistura de cores frias e quentes. 

Tanto o Sol como o Expresso apresentam a mesma quantidade de imagens, sendo a sua 

orientação, localização e assimetria idênticas. Estes divergem na medida em que no 

Sol a imagem é empregue de modo mais ampliado do que no Expresso. A imagem que 

ocupa a maior área útil da página corresponde a diferente módulos nos jornais, sendo 

que no jornal Sol equivale á primeira manchete, e no jornal Expresso á segunda man-

chete. Ao comparar as primeiras manchetes de ambos os jornais, verifi ca-se que no 

Expresso, não se encontra imagem associada, ao contrário do que acontece no jornal 

Sol. Por sua vez o Sol não possui segunda manchete. A tipografi a das primeiras man-

chetes, em ambos os jornais, exibem um corpo de letra maior a vermelho e em estilo 

bold. Em ambos os jornais as manchetes são os elementos dominantes, ainda que no 

Expresso esta soberania seja dividida entre a primeira e segunda manchete.

Os principais pontos coincidentes entre ambos os jornais na tipografi a é a utilização 

do estilo bold, a predominância da cor preta no texto corrido – opção justifi cada pelo 

factor tecnológico da impressão off set e não predominantemente por uma opção grá-

fi ca do designer - e das cores vermelho e azul nos títulos, subtítulos. Assim como está 

presente uma alternância entre fontes serifadas e não serifadas, sendo que o Expresso 

utiliza apenas uma tipografi a e o Sol utiliza três. Em ambos os jornais está presente 

um alinhamento único, á esquerda.

A publicidade está sempre presente tanto nas primeiras páginas do Sol como do 

Expresso, sendo colocada de maneira semelhante – área comercial e promocional. O 

aglomerado de publicidade encontra-se predominantemente ao topo das primeiras 

páginas, junto ao logótipo, sendo que esta está presente em maior quantidade no jor-

nal Expresso.

Em ambos os semanários a mancha tipográfi ca predomina sobre a mancha de ima-

gem. No entanto a mancha tipográfi ca apresenta-se de modo mais denso no Expresso, 

ao que no jornal Sol os blocos tipográfi cos são mais regulares, permitindo a existência 

de maiores espaços brancos envolventes aos blocos de texto, proporcionando uma 

página mais ligeira. 

Através da selecção das manchas de maior intensidade visual de ambos os jornais, 

extraíram-se os elementos que são mais efi cientemente captados pelo olho humano. 

Nestes predominam o logótipo, a tipografi a dos títulos, as imagens e os blocos publi-

citários. Através da analise anterior é também possível constatar a imposição da parte 

superior da página face á inferior, tanto no jornal Sol como Expresso. ▲
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3.3 JORNAL SEMANÁRIO EXPRESSO
3.3.1 HISTÓRIA DO JORNAL

“O Expresso confunde-se com a história da imprensa livre em Portugal. Criado em 1973 por 

Francisco Pinto Balsemão, assumiu-se como uma referência perante uma comunicação social 

asfi xiada pela censura. Desde a fundação, o Expresso mantém-se como um jornal indepen-

dente, isento e inovador. A sua missão de liberdade face a qualquer tipo de poder permanece 

inalterada, tal como a vontade de dar aos seus leitores e internautas a informação mais séria 

e rigorosa” (Expresso 2009).

Em 1973, uma época de censura e rupturas sociais, o jornalista Francisco Pinto Bal-

semão aventura-se a fundar um jornal semanário. Este dá início a um novo tipo de 

jornalismo – um jornalismo livre- que vai infl uenciar a imprensa até os dias de hoje, 

rompendo na altura, com os modelos pré estabelecidos.

Os principais valores do Expresso mantêm-se até os dias de hoje: a liberdade, impar-

cialidade e a pluralidade. A credibilidade deste jornal transparece através dos slogans 

“Acredite se ler no  Expresso, “Nunca mais é Sábado”, “os grandes leitores que fazem 

um grande jornal” ou “leia muito mais do que palavras”, onde o “semanário soube 

criar cumplicidade com os portugueses”, projectando a ideia que o jornal era para 

todos os que sabiam ler.

Actualmente o semanário chega às bancas aos Sábados, tem um custo de 3,00€ e é 

impresso no formato berliner (470 × 315 milímetros), sendo o único jornal português 

com este mesmo formato. Esta dimensão foi adoptada pelo Expresso em 2006, aban-

donando o formato broadsheet. O proprietário do Expresso é a Sojornal, Sociedade Jor-

nalística e Editorial, SA (Grupo Impresa).

O Expresso tem um leque diversifi cado dos cadernos. Todas as semanas são impres-

sos seis cadernos: o Primeiro Caderno, o caderno Economia, a Revista Única, o caderno 

Actual que está dividido por duas zonas, Norte e Sul e por ultimo os classifi cados divi-

didos por dois cadernos – Emprego e Espaços&Casas. O primeiro caderno aborda as 

áreas como a política, noticias internacionais e sociedade, sendo muitas delas em 

primeira mão e amplamente citadas pelos outros meios de comunicação. O caderno 

Economia é responsável pelas diversas áreas de actividade económica, desde a banca, 

telecomunicações às indústrias têxtil e agrícola. A Revista Única representa o conceito 

do jornalismo de fusão, onde todas as semanas aborda-se uma temática através de 

diferentes peças jornalística como artigos, reportagens, entrevistas e fotogaleria. O 
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caderno Actual diz respeito aos conteúdos relacionados com cultura e espectáculos, 

enquanto o Emprego e Espaços&Casas revela-se relevante na pesquisa da habitação e 

emprego (Expresso 2009). Em adição aos seis cadernos fi xos, são impressos os suple-

mentos comerciais de autoria de terceiros e anualmente, é editado o suplemento Guia 

do Estudante. Actualmente encontram-se extintos os cadernos Economia e Internacio-

nal - a parte Internacional foi integrada no 1º Caderno, resultando assim na criação do 

caderno Economia, Vidas e Revista, que actualmente formam a revista Única e Cartaz.pt, 

que por sua vez foi integrado no Actual (Wikipedia 14 de Setembro 2012). 

O estudo de controlo de tiragem destaca desde 1985 o Expresso como o jornal mais 

vendido em Portugal que se perlongou durante 24 anos. Actualmente o semaná-

rio conta com 672 mil leitores. Segundo o Bareme Imprensa, da Markteste, o jornal 

da Impresa Publishing , aumentou a quota de mercado dentro dos semanários para 

72,9%. As faixas etárias dominantes dos leitores do Expresso variam entre os 25 e os 

34 anos, que comportam 26,9 % dos leitores e entre 35 e 44 anos que por sua vez são 

19,1%. Quanto às classes sociais, 51,1% dos leitores pertencem á classe A/B, sendo que 

30,3% pertencem á C1 (Expresso 2009). 

O Expresso aposta constantemente na inovação por isso encontra-se em contínua 

actualização tanto nos conteúdos como na imagem. O semanário para além de ser um 

líder no produto semanal tem ainda um espaço na internet, onde é diariamente actua-

lizado. Com um crescimento de 49% nas visitas no primeiro trimestre, mantem assim 

os websites da impresa Publishing no topo das preferências dos internautas. O Expresso.

pt cresceu em 8% as suas visitas relativamente a Maio 2009, conquistando o ranking 

dos sítios mais visitados em Portugal, Fonte: http://expresso.sapo.pt/expresso-e-o-

-semanario-mais-lido=f526426 sendo o primeiro jornal a publicar a edição impressa 

em versão HTML. O website do jornal para além de ter toda a informação disponível 

e actualizada em tempo real, o leitor pode ainda navegar livremente na diversidade 

de secções que o jornal Expresso oferece, tais como Actualidade, Economia, Política, 

Cultura, Desporto, Lazer, Tecnologia, sem esquecer os segmentos da Galeria Fotográfi ca, 

Infografi as, Opinião, Serviços Multimédia e um Portfólio Online. No espaço em linha existe 

ainda a Edição Última Hora, Loja Online, blogues, edições online dos guias/cadernos 

Guia do Estudante, Cartaz, Boa Cama Boa, Mesa  (BCBM), Gourmet, Emprego e Imobiliário, 

sendo que é dada a possibilidade a cada leitor de comentar todos os artigos das Edições 

Impressa e Última Hora, os vídeos e dossiês, entre outros (Wikipedia 14 de Setembro 2012). 

A estratégia de comunicação e marketing do jornal centra-se no leitor. Neste sentido são 

abordadas duas perspectivas: surpreender o leitor e garantir a qualidade e rigor de conteúdos. 
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O jornal acredita que o mercado não está saturado de inovação, pelo contrário, lança 

um desafi o em criar publicações mais estimulantes e exigentes. Ao longo dos anos 

foram desenvolvidas diversas iniciativas com carácter inovador, associadas ao valor 

de marca como por exemplo Mapa das Estradas e publicação Lusíadas.

Ao logo dos 39 anos os jornalistas do Expresso foram distinguidos com prémios de 

varias instituições entre as quais destacaram-se a Medalha de Mérito Cultural em 1987, 

Meios & Publicidade em 2002, medalhas de ouro e menções por excelência pela Society 

for News Design pela imagem gráfi ca, prémio de European Newspaper Award para o jor-

nal com o melhor design na Europa entre outros. O Expresso é reconhecido também 

pelos prémios que atribui como o prémio Pessoa que já conta mais de 20 anos e con-

siderado o premio de elevado prestígio em Portugal. Este é atribuído pela intervenção 

relevante na vida artística, literária ou científi ca (Expresso 2009).

O jornal Expresso está em busca constante de ligações com os leitores, através de qual-

quer plataforma e a qualquer hora. Como resultado os leitores agradecem esta pos-

sibilidade, aumentando assim o índice de visitas na internet de 57% e de 90% nas 

páginas vistas. ▲

3.3.2 ANÁLISE GRÁFICA E ESTRUTURAL GERAL

Tanto o logótipo do semanário Expresso (fi g. 51) como a tipografi a nele aplicada 

foram desenhadas pelo designer e tipografo português Mário Feliciano. Para além do 

Expresso o seu portefólio conta com as tipografi as produzidas para O Jogo, o Passaporte 

Electrónico Português assim como para a Expo 98. Sobretudo o designer é o proprietário 

do Feliciano Type Foundry. A fonte customizada do logótipo - Expresso -, nomeada com 

o nome do jornal apresenta-se em branco sobre o fundo azul-escuro. O logótipo não 

contem símbolo, apenas o lettering que pelo facto de ser e contrastado com o fundo 

se torna inconfundível.

Com um posicionamento fi xo em relação á página, o logótipo do Expresso apresenta-se 

na área superior esquerda da página, sendo esta a área de primeiro contacto visual. A 

tipografi a do logótipo tem o nome do próprio jornal, Expresso, tendo sido desenhada 

exclusivamente para este.
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O logótipo é sempre apresentado em letras brancas sobre fundo azul escuro. 

Este tem um posicionamento horizontal, cujo fundo estende-se ao longo da 

largura da página, marcando uma posição afi rmativa no topo da página, indi-

cando a fronteira entre publicidade e o bloco de noticias principais. A faixa 

horizontal onde o logótipo se encontra, por norma inclui um bloco publicitá-

rio. Por vezes, o próprio logótipo alia-se este elemento publicitário.  Esta com-

binação transpõe assim um forte peso visual para o topo da página (fi g. 52). 

Logótipo do Expresso

(Expresso 2012)

FIGURA 51
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Posicionamento do logótipo 
da primeira página do Expresso  
de 11 de Agosto de 2012

(Expresso 2012)

FIGURA 52
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aos discursos políticos
confiante de que o Governo
vai cumprir o défice

Oaumento das exportações, me-
didas como o corte no financia-
mento às fundações e os resulta-
dos das renegociações nas PPP
vão servir para consolidar o dis-
curso, que se aguarda de otimis-
mo moderado, de Passos Coelho
na rentrée do PSD, terça-feira à
noite. Mas a visita da troika no
final do mês obriga-o a guardar
as novidades para mais tarde. P4

Pontal
Exportações
e défice
animam PSDi PSD

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL,
ESPAÇOS & CASAS e EMPREGO
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Diretor: Ricardo Costa

Diretores-Adjuntos:
Nicolau Santos, João Garcia,

João Vieira Pereira
e Miguel Cadete

Diretor de Arte: Marco Grieco

Perante o progressivo afasta-
mento entre Seguro e o Gover-
no de Passos Coelho, Paulo Por-
tas, que tem tentado manter as
pontes com o líder socialista, fez
questão de conversar a sós com
o secretário-geral do PS. Antes
da decisiva quinta avaliação da
troika e da apresentação do OE,
o encontro permitiu que os dois
lados “não tenham fechado as
portas”, segundo apurou o Ex-
presso.  P7
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A quebra de portugueses
no Algarve está a ser
compensada com mais
turistas estrangeiros E15

O património do fundador
da Sonae desvalorizou
47,5% em 2012. Amorim
perdeu ¤1,3 mil milhões R11

Portas
e Seguro
almoçaram
em segredo

Finanças apanham
fortunas escondidas

ç pç p
24hh
Um ano em queda
para Cavaco
O Expresso mostra a evolu-
ção das sondagens no último
ano. A conclusão é aflitiva pa-
ra o Presidente: desceu mais
de 30 pontos no índice de po-
pularidade. Quanto a Seguro,
tem vindo sempre a subir,
roubando pontos a Passos e
ao PSD.  P8

Namíbia na CPLP
O Governo da Namíbia apro-
vou esta semana o pedido pa-
ra admissão como observa-
dor associado da CPLP, pri-
meiro passo para uma candi-
datura a membro da comuni-
dade lusófona.

Turistas sem quarto
nem dinheiro
Uma agência de viagens da
Madeira, Strawberry World,
entrou em processo de insol-
vência e não entregou a deze-
nas de hotéis o dinheiro que
recebeu dos clientes. Cente-
nas de turistas ficaram sem o
dinheiro e sem quarto por-
que os hotéis recusam aceitar
os vouchers da agência.  P18

Caiaques Nelo
ganham 25 medalhas
Os caiaques Nelo garanti-
ram pelo menos 25 meda-
lhas olímpicas em Londres.
A previsão é de Manuel Ra-
mos, dono da M.A.R. Ka-
yaks, que fez 75% das 200yaks, que fez 75% das 200
embarcações presentes nas
olimpíadas. P2e36

O Expresso em Alepo, Síria

HUMORISTAS TOMAM
CONTA DA REVISTA

Esta semana João Quadros
Na próxima edição
José Diogo Quintela

Europa e o decisivo
Orçamento do Estado para
2013 estiveram em cima da
mesa de encontro no MNE,
na semana passada

Louçã sai em novembro
e aposta em João Semedo
para líder. Mas a UDP quer
uma direção colegial  P10

> Estado encaixa ¤258,4 milhões de imposto sobre ¤3,4 mil milhões
em patrimónios que estavam ilegais e fora de Portugal > Governo
acredita que medidas recentes vão travar fugas ilícitas de capital P3

BATALHAS SEM QUARTEL
ATÉ AO FIM DO RAMADÃO

Q

A luta intensifica-se na capital
económica da Síria. Quem
morrer até ao final do mês
sagrado será herói eterno.
Forças de Assad, “guerreiros da
liberdade” e grupos milicianos
trocam tiros por entre os civis
que tentam fugir P28
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da primeira página do Expresso  
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FIGURA 53

Carlos Costa elogia
esforço dos bancos no
reforço das contas e diz
que o sistema financeiro
está mais estável. Crédito
dos quatro maiores bancos
às empresas cai quase
¤6 milhões num ano  E8

24h
PSD recua na lei
eleitoral local
O PSD vai alterar a proposta
de lei eleitoral autárquica, pa-
ra chegar a acordo com o
CDS. Uma das alterações é
na forma como o presidente
de câmara escolhe a equipa:
o CDS não aceita que os ve-
readores possam ser recruta-
dos fora dos deputados da as-
sembleia municipal.  P8

Reitores aceitam
corte de 14 milhões
Os reitores chegaram a amea-
çar não entregar as propos-
tas de orçamento para o pró-
ximo ano por causa do corte
de 2,4% nas verbas e exigi-
ram falar com Passos Coelho.
Mas ontem, depois de uma re-
união com oministro da Edu-
cação, acabaram por aceitar
a redução de ¤14 milhões.

Cândida explica
combate à corrupção
Cândida Almeida, diretora
do DIAP, vai à Universidade
de Verão da JSD falar sobre
combate à corrupção. Luís
Amado, António Borges e
LeonorBeleza são outros con-
vidados.

EN125: mais feridos
Desde que, no Algarve, a A22
passou a ser paga e aumen-
tou o tráfego na Estrada Na-
cional 125, o número de feri-
dos ligeiros e graves com aci-
dentes na única alternativa
gratuita à autoestrada teve
um aumento de 79%.  P16

Banco de
Portugal
assegura
solidez
da banca

Restaurantes de luxo
não resistem à crise

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL, EMPREGO
e ESPAÇOS & CASAS e ainda CESPU

Indicações da tutela levam
administração a travar
compra de programas para
segundo canal, que deverá
fechar já em janeiro

Portugal não tem
hospitais de topo
para enfartes e AVC

Carrilho da Graça e Zeinal Bava debatem arquitetura e inovação

Bancos estrangeiros
podem travar PPP

Governo
opta por
vender
a RTP2
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Diretores-Adjuntos: Nicolau Santos,
João Garcia, João Vieira Pereira e Miguel Cadete

Diretor de Arte: Marco Grieco

Alguns já fecharam e em vários outros
as receitas mal cobrem os impostos P23

> Entidade Reguladora avaliou o sistema hospitalar>Médicos
admitem falhas, mas garantem que qualidade não está em causa P4
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A CADEIRA DE MANOEL DE OLIVEIRA No meio, está o protótipo de uma cadeira que foi desenhado numa empresa de
mobiliário de Paredes para ser entregue a Manoel de Oliveira. À esquerda, o arquiteto Carrilho da Graça experimenta o telemóvel
do presidente da PT, Zeinal Bava, que por sua vez tem nas mãos o caderno onde o seu par faz os esquissos das obras que constrói.
O Expresso juntou os dois para uma conversa surpreendente sobre arquitetura e inovação FOTO RUI DUARTE SILVA  P20

Espanha: 300
mil crianças
raptadas
e vendidas R46

Fundações:
as melhores,
as piores e
as que mais
recebemP3

Super-ricos
invadem
Quinta
do Lago R28

HUMORISTAS TOMAM
CONTA DA REVISTA

Esta semana
Nuno Markl

Na próxima edição
João Quadros

Já há um acordo e mais seis estão a
caminho.Mas poupança não é para já P12

Os responsáveis da estação estão
a preparar a grelha do próximo
ano contando com um canal ape-
nas.O serviço público de televisão
deverá ser concentradona licença
agora ocupada pela RTP1. E17
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REPORTAGEM
Até onde
resistem os
madeirenses? P16

24h
Gaspar volta para
mandar no Governo
O ministro das Finanças re-
gressa segunda-feira depois
de uma semana de férias, e lo-
go para ficar ao leme do Go-
verno. É que agora é a vez de
Passos Coelho ir a banhos, pa-
ra aManta Rota. Para a sema-
na, também Paulo Portas vai
de férias. Tudo cá dentro.

Catroga vai à China
O presidente do Conselho de
Supervisão da EDP, Eduardo
Catroga, vai à China para fa-
zer uma análise do acordo de
parceria estratégica com a
China Three Gorges.

Quanto custa expor
em Versalhes?
A exposição de obras de arte
de Joana Vasconcellos em
Versalhes custou 2,5 milhões
de euros, pagos por privados
mas também por entidades
públicas.  P10

Aprender com Relvas
O reitor da Universidade Lu-
sófona, Mário Moutinho, as-
sume, em artigo de opinião, o
que correu mal no caso da li-
cenciatura de Miguel Relvas,
embora assegure que a legali-
dade foi respeitada.  P12

Minas
valem
o dobro
do PIB
português

Perella fora das buscas nas privatizações

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL,
ESPAÇOS & CASAS e EMPREGO
e ainda EXPRESSO BPI GOLF CUP e
VINHOS DE PORTUGAL E DO MUNDO

Marilyn, 50 anos depois,
recriada por Soraia Chaves

Testamento
vital só é
válido por
cinco anos P22

Álvaro Santos Pereira,
ministro da Economia,
já assinou 74 contratos
de exploração para
a indústria extrativa

A casa de investimento
de Paulo Pereira faz
parte dos suspeitos do
Ministério Público na
venda da EDP e da REN

O ministro da Economia garan-
te que o sectormineiro é estraté-
gico para o país. Santos Pereira
desceu a 700 metros de profun-
didade em Neves Corvo, no dia
em que a Somincor anunciou in-
vestimentos de ¤700milhões pa-
ra os próximos cinco anos. Há
duas semanas foi assinado mais
um contrato para exploração de
ouro, em Jales, um investimento
de ¤67 milhões.  E25

Governo insiste
em cobrar mais
aos funcionários
públicos

Descubra as diferenças

Professores

tentam cada

vez mais

dar aulas

lá fora
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JOÃO CUTILEIRO

“Confio mais
nos chineses
do que
em António
Mexia” E20
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Diretor: Ricardo Costa

Diretores-Adjuntos: Nicolau Santos,
João Garcia, João Vieira Pereira e Miguel Cadete

Diretor de Arte: Marco Grieco

Há 54 vagas para ensinar
Português em escolas
estrangeiras. Apareceram
mil candidatos, mais 31%
que há dois anos

> Executivo procura solução para contornar
chumbo do TC> Para Passos, Gaspar e Portas
equidade não é tratar todos por igual
> Finanças pedem mais cortes nos Ministérios P3

Fundador: Francisco Pinto Balsemão
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Os escritórios de Londres e
dos EUA do assessor estran-
geiro do Estado nas privatiza-
ções da EDP e da REN não
foram até agora alvo de bus-
cas, nem lhes chegou qual-
quer pedido das autoridades

portuguesas. A Perella — en-
volta em polémica por estar
fora da lista das empresas
pré-qualificadas para prestar
serviços ao Estado — é um
dos potenciais alvos das inves-
tigações em curso por alega-

do pagamento de luvas, de
acordo com o DCIAP. Paulo
Pereira, rosto da Perella em
Portugal e amigo de Vítor
Gaspar, poderá vir a ser cha-
mado para privatizar o que
resta na EDP e na REN. E13

Soraia Chaves foi convidada a replicar
a última e mais famosa sessão fotográfica
de Marilyn Monroe, um dos maiores
ícones do século XX. E aceitou  R26

O futuro dos professores portu-
gueses é cada vez mais negro. O
desemprego entre a classe dispa-
rou 114% só no último ano e o
panorama vai agravar-se em se-
tembro, quandomilhares de con-
tratados perderem o lugar nas
escolas. Para muitos docentes, a
emigração é a única possibilida-
de de continuar a dar aulas. São
cada vez mais os que concorrem
para sair do país.  P23

A PARTIR DE
4 DE AGOSTO

TRÊS HUMORISTAS
TOMAM CONTA

DA REVISTA

Posicionamento do logótipo 
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dos EUA do assessor estran-
geiro do Estado nas privatiza-
ções da EDP e da REN não
foram até agora alvo de bus-
cas, nem lhes chegou qual-
quer pedido das autoridades

portuguesas. A Perella — en-
volta em polémica por estar
fora da lista das empresas
pré-qualificadas para prestar
serviços ao Estado — é um
dos potenciais alvos das inves-
tigações em curso por alega-

do pagamento de luvas, de
acordo com o DCIAP. Paulo
Pereira, rosto da Perella em
Portugal e amigo de Vítor
Gaspar, poderá vir a ser cha-
mado para privatizar o que
resta na EDP e na REN. E13
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tembro, quandomilhares de con-
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emigração é a única possibilida-
de de continuar a dar aulas. São
cada vez mais os que concorrem
para sair do país. P23
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Grelha estrutural da primeira 
página do Expresso

FIGURA 55
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Numa primeira análise das páginas do jornal Expresso é difícil de perceber de ime-

diato o seu “esqueleto” (fi g. 55). Esta não tem uma organização fi xa, sendo que varia 

na utilização de cinco e seis colunas. Os elementos fi xos, presentes em todas as publi-

cações analisadas, são as duas colunas verticais apresentadas nos extremos direito 

assim como no esquerdo, tal como as duas colunas horizontais ao topo e fundo da 

página. Estas colunas fi xas balizam a área central da página onde a grelha varia con-

soante os conteúdos de cada edição.

Pode-se verifi car na grelha dois tipos de colunas verticais, diferenciadas pela sua lar-

gura, utilizadas em simultâneo na área central da mancha útil, o que proporciona um 

dinamismo á composição editorial, transmitindo em paralelo um sentido de rigor e 

organização.

A coluna horizontal superior agrupa um fl uxo de informação elevado, consistindo no 

logotipo, informações técnicas do jornal (nome dos directores, número de edição, 

data, preço, endereço electrónico) e assim como na publicidade. A coluna do fundo é 

continuamente apresentada com publicidade.

A mancha útil do jornal  situa-se assim ao centro, ligeiramente aproximada da mar-

gem esquerda da página. Esta margem é igual à superior e inferior, sendo a da direita 

mais larga (fi g. 56, 57, 58).
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Depois de duas semanas
a banhos, Passos regressa
aos discursos políticos
confiante de que o Governo
vai cumprir o défice

Oaumento das exportações, me-
didas como o corte no financia-
mento às fundações e os resulta-
dos das renegociações nas PPP
vão servir para consolidar o dis-
curso, que se aguarda de otimis-
mo moderado, de Passos Coelho
na rentrée do PSD, terça-feira à
noite. Mas a visita da troika no
final do mês obriga-o a guardar
as novidades para mais tarde. P4

¤3.446.386.015 Pontal
Exportações
e défice
animam PSD

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL,
ESPAÇOS & CASAS e EMPREGO
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Perante o progressivo afasta-
mento entre Seguro e o Gover-
no de Passos Coelho, Paulo Por-
tas, que tem tentado manter as
pontes com o líder socialista, fez
questão de conversar a sós com
o secretário-geral do PS. Antes
da decisiva quinta avaliação da
troika e da apresentação do OE,
o encontro permitiu que os dois
lados “não tenham fechado as
portas”, segundo apurou o Ex-
presso.  P7
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A quebra de portugueses
no Algarve está a ser
compensada com mais
turistas estrangeiros E15

O património do fundador
da Sonae desvalorizou
47,5% em 2012. Amorim
perdeu ¤1,3 mil milhões  R11

Portas
e Seguro
almoçaram
em segredo

Finanças apanham
fortunas escondidas24h

Um ano em queda
para Cavaco
O Expresso mostra a evolu-
ção das sondagens no último
ano. A conclusão é aflitiva pa-
ra o Presidente: desceu mais
de 30 pontos no índice de po-
pularidade. Quanto a Seguro,
tem vindo sempre a subir,
roubando pontos a Passos e
ao PSD.  P8

Namíbia na CPLP
O Governo da Namíbia apro-
vou esta semana o pedido pa-
ra admissão como observa-
dor associado da CPLP, pri-
meiro passo para uma candi-
datura a membro da comuni-
dade lusófona.

Turistas sem quarto
nem dinheiro
Uma agência de viagens da
Madeira, Strawberry World,
entrou em processo de insol-
vência e não entregou a deze-
nas de hotéis o dinheiro que
recebeu dos clientes. Cente-
nas de turistas ficaram sem o
dinheiro e sem quarto por-
que os hotéis recusam aceitar
os vouchers da agência.  P18

Caiaques Nelo
ganham 25 medalhas
Os caiaques Nelo garanti-
ram pelo menos 25 meda-
lhas olímpicas em Londres.
A previsão é de Manuel Ra-
mos, dono da M.A.R. Ka-
yaks, que fez 75% das 200
embarcações presentes nas
olimpíadas. P2e36

O Expresso em Alepo, Síria

HUMORISTAS TOMAM
CONTA DA REVISTA

Esta semana João Quadros
Na próxima edição
José Diogo Quintela

Europa e o decisivo
Orçamento do Estado para
2013 estiveram em cima da
mesa de encontro no MNE,
na semana passada

Louçã sai em novembro
e aposta em João Semedo
para líder. Mas a UDP quer
uma direção colegial  P10

> Estado encaixa ¤258,4 milhões de imposto sobre ¤3,4 mil milhões
em patrimónios que estavam ilegais e fora de Portugal > Governo
acredita que medidas recentes vão travar fugas ilícitas de capital P3
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BATALHAS SEM QUARTEL
ATÉ AO FIM DO RAMADÃO
A luta intensifica-se na capital
económica da Síria. Quem
morrer até ao final do mês
sagrado será herói eterno.
Forças de Assad, “guerreiros da
liberdade” e grupos milicianos
trocam tiros por entre os civis
que tentam fugir P28
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alemães
e ingleses
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e Belmiro Os
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perderam

UDP
não quer
Semedo a
liderar BE

Limite máximo desce para 0,2
nalguns casos. Código da Estrada
é revisto até ao final do ano  P16

Taxa de álcool
baixa para jovens
condutores
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curso, que se aguarda de otimis-
mo moderado, de Passos Coelho
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final do mês obriga-o a guardar
as novidades para mais tarde. P4
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o encontro permitiu que os dois
lados “não tenham fechado as
portas”, segundo apurou o Ex-
presso.  P7

A quebra de portugueses
no Algarve está a ser
compensada com mais
turistas estrangeiros E15

Portas
e Seguro
almoçaram
em segredo

Europa e o decisivo
Orçamento do Estado para
2013 estiveram em cima da
mesa de encontro no MNE,
na semana passada

Turistas
alemães
e ingleses
salvam verão

O património do fundador
da Sonae desvalorizou
47,5% em 2012. Amorim
perdeu ¤1,3 mil milhões R11

Finan
fortun

O Expresso em Alepo,

> Estado encaixa
em patrimónios q
acredita que med

BATALHAS SEM QUART
ATÉ AO FIM DO RAMAD

Q

A luta intensifica-se na cap
económica da Síria. Quem
morrer até ao final do mês
sagrado será herói eterno.
Forças de Assad, “guerreiro
liberdade” e grupos milicia
trocam tiros por entre os c
que tentam fugir P28

REPORTAGEM DE PAULO NUNES DO
FOTO GORAN TOMASEVIC/REUTER

Amorim
e Belmiro Os
ricos que mais
perderam

ças ap
nas es
ç p

a

Louçã sai em novembro
e aposta em João Semedo
para líder. Mas a UDP quer
uma direção colegial  P10

258,4 milhões de im
estavam ilegais e
s recentes vão tra

TOS

UDP
não quer
Semedo a
liderar BE

panham
condidas
p

osto sobre ¤3,4 mil milhões
a de Portugal > Governo

r fugas ilícitas de capital P3

Limite máximo desce para 0,2
nalguns casos. Código da Estrada
é revisto até ao final do ano  P16

Taxa de álcool
baixa para jovens
condutores

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
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pularidade. Quanto a Seguro,
tem vindo sempre a subir,
roubando pontos a Passos e
ao PSD.  P8
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O Governo da Namíbia apro-
vou esta semana o pedido pa-
ra admissão como observa-
dor associado da CPLP, pri-
meiro passo para uma candi-
datura a membro da comuni-
dade lusófona.

Turistas sem quarto
nem dinheiro
Uma agência de viagens da
Madeira, Strawberry World,
entrou em processo de insol-
vência e não entregou a deze-
nas de hotéis o dinheiro que
recebeu dos clientes. Cente-
nas de turistas ficaram sem o
dinheiro e sem quarto por-
que os hotéis recusam aceitar
os vouchers da agência.  P18
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Carlos Costa elogia
esforço dos bancos no
reforço das contas e diz
que o sistema financeiro
está mais estável. Crédito
dos quatro maiores bancos
às empresas cai quase
¤6 milhões num ano  E8

24h
PSD recua na lei
eleitoral local
O PSD vai alterar a proposta
de lei eleitoral autárquica, pa-
ra chegar a acordo com o
CDS. Uma das alterações é
na forma como o presidente
de câmara escolhe a equipa:
o CDS não aceita que os ve-
readores possam ser recruta-
dos fora dos deputados da as-
sembleia municipal.  P8

Reitores aceitam
corte de 14 milhões
Os reitores chegaram a amea-
çar não entregar as propos-
tas de orçamento para o pró-
ximo ano por causa do corte
de 2,4% nas verbas e exigi-
ram falar com Passos Coelho.
Mas ontem, depois de uma re-
união com oministro da Edu-
cação, acabaram por aceitar
a redução de ¤14 milhões.

Cândida explica
combate à corrupção
Cândida Almeida, diretora
do DIAP, vai à Universidade
de Verão da JSD falar sobre
combate à corrupção. Luís
Amado, António Borges e
LeonorBeleza são outros con-
vidados.

EN125: mais feridos
Desde que, no Algarve, a A22
passou a ser paga e aumen-
tou o tráfego na Estrada Na-
cional 125, o número de feri-
dos ligeiros e graves com aci-
dentes na única alternativa
gratuita à autoestrada teve
um aumento de 79%.  P16

Banco de
Portugal
assegura
solidez
da banca

Restaurantes de luxo
não resistem à crise

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL, EMPREGO
e ESPAÇOS & CASAS e ainda CESPU

Indicações da tutela levam
administração a travar
compra de programas para
segundo canal, que deverá
fechar já em janeiro

Portugal não tem
hospitais de topo
para enfartes e AVC

Carrilho da Graça e Zeinal Bava debatem arquitetura e inovação

Bancos estrangeiros
podem travar PPP

Governo
opta por
vender
a RTP2
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Alguns já fecharam e em vários outros
as receitas mal cobrem os impostos P23

> Entidade Reguladora avaliou o sistema hospitalar>Médicos
admitem falhas, mas garantem que qualidade não está em causa P4
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A CADEIRA DE MANOEL DE OLIVEIRA No meio, está o protótipo de uma cadeira que foi desenhado numa empresa de
mobiliário de Paredes para ser entregue a Manoel de Oliveira. À esquerda, o arquiteto Carrilho da Graça experimenta o telemóvel
do presidente da PT, Zeinal Bava, que por sua vez tem nas mãos o caderno onde o seu par faz os esquissos das obras que constrói.
O Expresso juntou os dois para uma conversa surpreendente sobre arquitetura e inovação FOTO RUI DUARTE SILVA  P20

Espanha: 300
mil crianças
raptadas
e vendidas R46

Fundações:
as melhores,
as piores e
as que mais
recebemP3

Super-ricos
invadem
Quinta
do Lago R28
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CONTA DA REVISTA

Esta semana
Nuno Markl

Na próxima edição
João Quadros

Já há um acordo e mais seis estão a
caminho.Mas poupança não é para já P12

Os responsáveis da estação estão
a preparar a grelha do próximo
ano contando com um canal ape-
nas.O serviço público de televisão
deverá ser concentradona licença
agora ocupada pela RTP1. E17
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PSD recua na lei
eleitoral local
O PSD vai alterar a proposta
de lei eleitoral autárquica, pa-
ra chegar a acordo com o
CDS. Uma das alterações é
na forma como o presidente
de câmara escolhe a equipa:
o CDS não aceita que os ve-
readores possam ser recruta-
dos fora dos deputados da as-
sembleia municipal.  P8

Reitores aceitam
corte de 14 milhões
Os reitores chegaram a amea-
çar não entregar as propos-
tas de orçamento para o pró-
ximo ano por causa do corte
de 2,4% nas verbas e exigi-
ram falar com Passos Coelho.
Mas ontem, depois de uma re-
união com oministro da Edu-
cação, acabaram por aceitar
a redução de ¤14 milhões.

Cândida explica
combate à corrupção
Cândida Almeida, diretora
do DIAP, vai à Universidade
de Verão da JSD falar sobre
combate à corrupção. Luís
Amado, António Borges e
LeonorBeleza são outros con-
vidados.

EN125: mais feridos
Desde que, no Algarve, a A22
passou a ser paga e aumen-
tou o tráfego na Estrada Na-
cional 125, o número de feri-
dos ligeiros e graves com aci-
dentes na única alternativa
gratuita à autoestrada teve
um aumento de 79%. P16
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REPORTAGEM
Até onde
resistem os
madeirenses? P16

24h
Gaspar volta para
mandar no Governo
O ministro das Finanças re-
gressa segunda-feira depois
de uma semana de férias, e lo-
go para ficar ao leme do Go-
verno. É que agora é a vez de
Passos Coelho ir a banhos, pa-
ra aManta Rota. Para a sema-
na, também Paulo Portas vai
de férias. Tudo cá dentro.

Catroga vai à China
O presidente do Conselho de
Supervisão da EDP, Eduardo
Catroga, vai à China para fa-
zer uma análise do acordo de
parceria estratégica com a
China Three Gorges.

Quanto custa expor
em Versalhes?
A exposição de obras de arte
de Joana Vasconcellos em
Versalhes custou 2,5 milhões
de euros, pagos por privados
mas também por entidades
públicas.  P10

Aprender com Relvas
O reitor da Universidade Lu-
sófona, Mário Moutinho, as-
sume, em artigo de opinião, o
que correu mal no caso da li-
cenciatura de Miguel Relvas,
embora assegure que a legali-
dade foi respeitada.  P12

Minas
valem
o dobro
do PIB
português

Perella fora das buscas nas privatizações

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL,
ESPAÇOS & CASAS e EMPREGO
e ainda EXPRESSO BPI GOLF CUP e
VINHOS DE PORTUGAL E DO MUNDO

Marilyn, 50 anos depois,
recriada por Soraia Chaves

Testamento
vital só é
válido por
cinco anos P22

Álvaro Santos Pereira,
ministro da Economia,
já assinou 74 contratos
de exploração para
a indústria extrativa

A casa de investimento
de Paulo Pereira faz
parte dos suspeitos do
Ministério Público na
venda da EDP e da REN

O ministro da Economia garan-
te que o sectormineiro é estraté-
gico para o país. Santos Pereira
desceu a 700 metros de profun-
didade em Neves Corvo, no dia
em que a Somincor anunciou in-
vestimentos de ¤700milhões pa-
ra os próximos cinco anos. Há
duas semanas foi assinado mais
um contrato para exploração de
ouro, em Jales, um investimento
de ¤67 milhões.  E25

Governo insiste
em cobrar mais
aos funcionários
públicos

Descubra as diferenças

Professores

tentam cada

vez mais

dar aulas

lá fora
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JOÃO CUTILEIRO

“Confio mais
nos chineses
do que
em António
Mexia” E20
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Há 54 vagas para ensinar
Português em escolas
estrangeiras. Apareceram
mil candidatos, mais 31%
que há dois anos

> Executivo procura solução para contornar
chumbo do TC> Para Passos, Gaspar e Portas
equidade não é tratar todos por igual
> Finanças pedem mais cortes nos Ministérios P3
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Os escritórios de Londres e
dos EUA do assessor estran-
geiro do Estado nas privatiza-
ções da EDP e da REN não
foram até agora alvo de bus-
cas, nem lhes chegou qual-
quer pedido das autoridades

portuguesas. A Perella — en-
volta em polémica por estar
fora da lista das empresas
pré-qualificadas para prestar
serviços ao Estado — é um
dos potenciais alvos das inves-
tigações em curso por alega-

do pagamento de luvas, de
acordo com o DCIAP. Paulo
Pereira, rosto da Perella em
Portugal e amigo de Vítor
Gaspar, poderá vir a ser cha-
mado para privatizar o que
resta na EDP e na REN. E13

Soraia Chaves foi convidada a replicar
a última e mais famosa sessão fotográfica
de Marilyn Monroe, um dos maiores
ícones do século XX. E aceitou  R26

O futuro dos professores portu-
gueses é cada vez mais negro. O
desemprego entre a classe dispa-
rou 114% só no último ano e o
panorama vai agravar-se em se-
tembro, quandomilhares de con-
tratados perderem o lugar nas
escolas. Para muitos docentes, a
emigração é a única possibilida-
de de continuar a dar aulas. São
cada vez mais os que concorrem
para sair do país.  P23
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ministro da Economia,
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de exploração para
a indústria extrativa

O ministro da Economia garan-
te que o sectormineiro é estraté-
gico para o país. Santos Pereira
desceu a 700 metros de profun-
didade em Neves Corvo, no dia
em que a Somincor anunciou in-
vestimentos de ¤700milhões pa-
ra os próximos cinco anos. Há
duas semanas foi assinado mais
um contrato para exploração de
ouro, em Jales, um investimento
de ¤67 milhões.  E25
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tembro, quandomilhares de con-
tratados perderem o lugar nas
escolas. Para muitos docentes, a
emigração é a única possibilida-
de de continuar a dar aulas. São
cada vez mais os que concorrem
para sair do país. P23
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go para ficar ao leme do Go-
verno. É que agora é a vez de
Passos Coelho ir a banhos, pa-
ra aManta Rota. Para a sema-
na, também Paulo Portas vai
de férias. Tudo cá dentro.

Catroga vai à China
O presidente do Conselho de
Supervisão da EDP, Eduardo
Catroga, vai à China para fa-
zer uma análise do acordo de
parceria estratégica com a
China Three Gorges.

Quanto custa expor
em Versalhes?
A exposição de obras de arte
de Joana Vasconcellos em
Versalhes custou 2,5 milhões
de euros, pagos por privados
mas também por entidades
públicas. P10

Aprender com Relvas
O reitor da Universidade Lu-
sófona, Mário Moutinho, as-
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cenciatura de Miguel Relvas,
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Grelha estrutural da primeira 
página do Expresso de 28 
de Julho de 2012

FIGURA 58
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Layout tipográfico da primeira 
página do Expresso de 11 
de Agosto de 2012

FIGURA 59

Fundador: Francisco Pinto Balsemão
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Layout tipográfico da primeira 
página do Expresso de 4 
de Agosto de 2012

FIGURA 60

Fundador: Francisco Pinto Balsemão
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Layout tipográfico da primeira 
página do Expresso de 28 
de Julho de 2012

FIGURA 61

Fundador: Francisco Pinto Balsemão



Regísto de observação e de análise geral comparativa 
das três páginas do jornal Expresso (1 de 2)

QUADRO 3

LOGÓTIPO GRELHA

O logótipo do jornal Expresso mantem o posicio-
namento horizontal na zona superior esquerda 
constante. Sendo que mantem também a 
proporção, escala e localização, não havendo uma 
variação cromática. 

A grelha-base do Expresso é inconstante, variando 
entre cinco e seis colunas verticais e duas 
horizontais ao topo e fundo da página. Os únicos 
elementos constantes na grelha são margens, 
primeira e ultima colunas verticais e horizontais, 
deixando a área central oscilante. O logotipo e a 
informação técnica são sempre abrangidos na 
coluna horizontal de topo.
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JORNAL EXPRESSO
Formato berliner 460x310 mm 



CAIXAS DE COR IMAGEM

As caixas de cor apresentam-se com um formato retan-
gular, sendo tendencionalmente horizontais. A sua 
posição horizontal vem quebrar a verticalidade do 
formato berliner do jornal, delineando os blocos de 
informação, que por sua vez marcam o topo, o meio e o 
fundo da página. Estão também presentes pequenos 
apontamentos com formas circulares, que dão o inicio 
aos tópicos da manchete. 
A função das caixas de cor horizontais está no contraste 
com a tipografia, envolvendo-a. Estas têm também um 
carácter unificador. A combinação de cores é feita pela 
gama fria e gama quente, criando um forte contraste que 
vêm proporcionar um maior destaque á tipografia. A 
gama cromática selecionada está presente em todas as 
primeiras páginas das publicações. 

As imagens por encontram-se no topo e a meio da página. 
Têm um formato predominantemente rectangular 
horizontal na manchete. Nas restantes imagens têm um 
formato rectangular vertical ou quadrado. Porem, no topo 
da página, na área do logótipo encontra-se um acumular de 
imagens publicitárias que se apresentam com diferentes 
tipos de inclinação e recorte. No enquadramento, predo-
mina o plano médio, onde os sujeitos são captados na sua 
totalidade, transparecendo parte do background. A 
temática primária são os indivíduos. 



DESTAQUE DA MANCHETE PUBLICIDADE
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A manchete é composta por um título principal de 
corpo maior de 64pt em caixa baixa, assim como 
tópicos descritivos dos pontos fulcrais da notícia 
principal. Cada um destes tópicos apresentam-se 
com um pequeno elemento gráfico cujo propósito 
é a chamada da atenção do leitor. O corpo do 
título principal é sempre de cor vermelho, 
contrastando com a tipografia dos tópicos que se 
encontram a preto. O destaque da primeira 
manchete nunca é acompanhada por uma 
fotografia associada, sendo que esta é sempre 
exposta sobre fundo branco. Deste modo há uma 
composição de alto contraste cromático criada 
pelas cores preto, branco e vermelho, que ilustram 
uma estratégia infalível na captura da atenção.  
O posicionamento da manchete é central, ligeira-
mente acima do meio da página. Assim, a imagem 
gráfica da manchete faz parte do padrão editorial 
que constitui a identidade do Expresso.

A publicidade encontra-se sempre presente na 
primeira página do jornal Expresso. A sua locali-
zação predomina no topo e fundo da página. No 
topo da página estão presentes diversos blocos de 
publicidade situados em redor do logótipo. Estes 
tem uma forma assimétrica, que aliada á sua 
localização chamam para si a atenção do leitor. 
A publicidade do fundo da página, por sua vez, 
estende-se pela largura da área útil da página. 
Está também presente um bloco de publicidade 
constante na primeira coluna da grelha. A locali-
zação da publicidade é colocada estrategicamente 
a fim de captar a atenção do leitor.



Regísto de observação e de análise geral comparativa das três 
páginas do jornal Expresso (2 de 2)

QUADRO 3

TIPOGRAFIA HIERARQUIA TIPOGRÁFICA

A fonte tipográfica utilizada no jornal Expresso, tem o 
nome do próprio jornal. Esta tipografia foi desenhada 
especialmente para o semanário, pelo designer e 
tipógrafo português Mário Feliciano. Este elaborou duas 
versões da fonte, uma serifada e outra não serifada, 
sendo excepcionalmente legível tanto no texto corrido 
como nos títulos. Esta fonte marca a passagem do 
Expresso em formato de broadsheet para o formato 
berliner, estando presente no seu redesign. A fonte 
Expresso é aplicada em toda a sua extinção de estilos, 
desde o bold até extra light. O Expresso Bold é aplicado nos 
títulos e subtítulos no sentido de proporcionar um maior 
destaque á noticia. O Expresso Regular e Light são 
utilizados tanto nos destaques assim como no texto 
corrido que por sua vez satisfazem os requisitos para uma 
leitura rápida, pela sua legibilidade e equilíbrio. Ao longo 
da primeira página é observado um forte jogo de estilos 
dentro de uma só fonte, oferecendo um dinamismo, 
contraste e uma claridade hierárquica à página. 
A cor dominante na primeira página é o preto, embora o 
vermelho e o azul característico do logótipo do Expresso 
estão também estas sempre presentes nos títulos das 
noticias. As cores mais vivas como o laranja, verde e azul 
claro são pontualmente utilizadas nos destaques.

A hierarquia tipográfica estende-se ao longo dos 67 até ao 9 
pontos. A hierarquia define-se através dos módulos de 
informação, sendo que dentro de cada um destes está 
presente uma hierarquia própria que vem definir o seu grau 
de importância.

Expresso Títulos Bold

Expresso Sans Extra Light

Expresso Sans Demi

Expresso Texto Bold

Expresso Sans Demi

Expresso Texto Regular

13pt - 67pt

20pt - 24pt

11pt - 18pt

9pt

10pt

TÍTULOS

DESTAQUES

SUB-TÍTULOS

LEGENDAS

TEXTO
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Primeira página do Expresso 
de 11 de Agosto de 2012

(Expresso 2012)

FIGURA 62

Depois de duas semanas
a banhos, Passos regressa
aos discursos políticos
confiante de que o Governo
vai cumprir o défice

Oaumento das exportações, me-
didas como o corte no financia-
mento às fundações e os resulta-
dos das renegociações nas PPP
vão servir para consolidar o dis-
curso, que se aguarda de otimis-
mo moderado, de Passos Coelho
na rentrée do PSD, terça-feira à
noite. Mas a visita da troika no
final do mês obriga-o a guardar
as novidades para mais tarde. P4

¤3.446.386.015 Pontal
Exportações
e défice
animam PSD

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL,
ESPAÇOS & CASAS e EMPREGO
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Diretor: Ricardo Costa

Diretores-Adjuntos:
Nicolau Santos, João Garcia,

João Vieira Pereira
e Miguel Cadete

Diretor de Arte: Marco Grieco

Perante o progressivo afasta-
mento entre Seguro e o Gover-
no de Passos Coelho, Paulo Por-
tas, que tem tentado manter as
pontes com o líder socialista, fez
questão de conversar a sós com
o secretário-geral do PS. Antes
da decisiva quinta avaliação da
troika e da apresentação do OE,
o encontro permitiu que os dois
lados “não tenham fechado as
portas”, segundo apurou o Ex-
presso.  P7

www.expresso.pt

A quebra de portugueses
no Algarve está a ser
compensada com mais
turistas estrangeiros E15

O património do fundador
da Sonae desvalorizou
47,5% em 2012. Amorim
perdeu ¤1,3 mil milhões  R11

Portas
e Seguro
almoçaram
em segredo

Finanças apanham
fortunas escondidas24h

Um ano em queda
para Cavaco
O Expresso mostra a evolu-
ção das sondagens no último
ano. A conclusão é aflitiva pa-
ra o Presidente: desceu mais
de 30 pontos no índice de po-
pularidade. Quanto a Seguro,
tem vindo sempre a subir,
roubando pontos a Passos e
ao PSD.  P8

Namíbia na CPLP
O Governo da Namíbia apro-
vou esta semana o pedido pa-
ra admissão como observa-
dor associado da CPLP, pri-
meiro passo para uma candi-
datura a membro da comuni-
dade lusófona.

Turistas sem quarto
nem dinheiro
Uma agência de viagens da
Madeira, Strawberry World,
entrou em processo de insol-
vência e não entregou a deze-
nas de hotéis o dinheiro que
recebeu dos clientes. Cente-
nas de turistas ficaram sem o
dinheiro e sem quarto por-
que os hotéis recusam aceitar
os vouchers da agência.  P18

Caiaques Nelo
ganham 25 medalhas
Os caiaques Nelo garanti-
ram pelo menos 25 meda-
lhas olímpicas em Londres.
A previsão é de Manuel Ra-
mos, dono da M.A.R. Ka-
yaks, que fez 75% das 200
embarcações presentes nas
olimpíadas. P2e36

O Expresso em Alepo, Síria

HUMORISTAS TOMAM
CONTA DA REVISTA

Esta semana João Quadros
Na próxima edição
José Diogo Quintela

Europa e o decisivo
Orçamento do Estado para
2013 estiveram em cima da
mesa de encontro no MNE,
na semana passada

Louçã sai em novembro
e aposta em João Semedo
para líder. Mas a UDP quer
uma direção colegial  P10

> Estado encaixa ¤258,4 milhões de imposto sobre ¤3,4 mil milhões
em patrimónios que estavam ilegais e fora de Portugal > Governo
acredita que medidas recentes vão travar fugas ilícitas de capital P3

Fundador: Francisco Pinto Balsemão

BATALHAS SEM QUARTEL
ATÉ AO FIM DO RAMADÃO
A luta intensifica-se na capital
económica da Síria. Quem
morrer até ao final do mês
sagrado será herói eterno.
Forças de Assad, “guerreiros da
liberdade” e grupos milicianos
trocam tiros por entre os civis
que tentam fugir P28
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Mancha tipográfica da primeira 
página do Expresso 
de 11 de Agosto de 2012

FIGURA 63
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Mancha fotográfica da 
primeira página do Expresso 
de 11 de Agosto de 2012

FIGURA 64
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Mancha estrutural da 
primeira página do Expresso 
de 11 de Agosto de 2012

FIGURA 65
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Depois de duas semanas
a banhos, Passos regressa
aos discursos políticos
confiante de que o Governo
vai cumprir o défice

Oaumento das exportações, me-
didas como o corte no financia-
mento às fundações e os resulta-
dos das renegociações nas PPP
vão servir para consolidar o dis-
curso, que se aguarda de otimis-
mo moderado, de Passos Coelho
na rentrée do PSD, terça-feira à
noite. Mas a visita da troika no
final do mês obriga-o a guardar
as novidades para mais tarde. P4
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pontes com o líder socialista, fez
questão de conversar a sós com
o secretário-geral do PS. Antes
da decisiva quinta avaliação da
troika e da apresentação do OE,
o encontro permitiu que os dois
lados “não tenham fechado as
portas”, segundo apurou o Ex-
presso.  P7
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compensada com mais
turistas estrangeiros E15
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Um ano em queda
para Cavaco
O Expresso mostra a evolu-
ção das sondagens no último
ano. A conclusão é aflitiva pa-
ra o Presidente: desceu mais
de 30 pontos no índice de po-
pularidade. Quanto a Seguro,
tem vindo sempre a subir,
roubando pontos a Passos e
ao PSD.  P8

Namíbia na CPLP
O Governo da Namíbia apro-
vou esta semana o pedido pa-
ra admissão como observa-
dor associado da CPLP, pri-
meiro passo para uma candi-
datura a membro da comuni-
dade lusófona.

Turistas sem quarto
nem dinheiro
Uma agência de viagens da
Madeira, Strawberry World,
entrou em processo de insol-
vência e não entregou a deze-
nas de hotéis o dinheiro que
recebeu dos clientes. Cente-
nas de turistas ficaram sem o
dinheiro e sem quarto por-
que os hotéis recusam aceitar
os vouchers da agência.  P18

Caiaques Nelo
ganham 25 medalhas
Os caiaques Nelo garanti-
ram pelo menos 25 meda-
lhas olímpicas em Londres.
A previsão é de Manuel Ra-
mos, dono da M.A.R. Ka-
yaks, que fez 75% das 200
embarcações presentes nas
olimpíadas. P2e36
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Intensidades das manchas 
visuais da primeira página do 
Expresso de 11 de Agosto de 2012

FIGURA 67
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Mancha de menor destaque visual

Mancha de destaque visual mediano
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Manchas de maior intensidade 
visual da primeira página do 
Expresso de 11 de Agosto de 2012

FIGURA 68
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Elementos gráficos correspondentes 
a maior intensidade visual 
da primeira página do Expresso 
de 11 de Agosto de 2012

FIGURA 69
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Primeira página do Expresso 
de 4 de Agosto de 2012

FIGURA 70

Carlos Costa elogia
esforço dos bancos no
reforço das contas e diz
que o sistema financeiro
está mais estável. Crédito
dos quatro maiores bancos
às empresas cai quase
¤6 milhões num ano  E8

24h
PSD recua na lei
eleitoral local
O PSD vai alterar a proposta
de lei eleitoral autárquica, pa-
ra chegar a acordo com o
CDS. Uma das alterações é
na forma como o presidente
de câmara escolhe a equipa:
o CDS não aceita que os ve-
readores possam ser recruta-
dos fora dos deputados da as-
sembleia municipal.  P8

Reitores aceitam
corte de 14 milhões
Os reitores chegaram a amea-
çar não entregar as propos-
tas de orçamento para o pró-
ximo ano por causa do corte
de 2,4% nas verbas e exigi-
ram falar com Passos Coelho.
Mas ontem, depois de uma re-
união com oministro da Edu-
cação, acabaram por aceitar
a redução de ¤14 milhões.

Cândida explica
combate à corrupção
Cândida Almeida, diretora
do DIAP, vai à Universidade
de Verão da JSD falar sobre
combate à corrupção. Luís
Amado, António Borges e
LeonorBeleza são outros con-
vidados.

EN125: mais feridos
Desde que, no Algarve, a A22
passou a ser paga e aumen-
tou o tráfego na Estrada Na-
cional 125, o número de feri-
dos ligeiros e graves com aci-
dentes na única alternativa
gratuita à autoestrada teve
um aumento de 79%.  P16

Banco de
Portugal
assegura
solidez
da banca

Restaurantes de luxo
não resistem à crise

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL, EMPREGO
e ESPAÇOS & CASAS e ainda CESPU

Indicações da tutela levam
administração a travar
compra de programas para
segundo canal, que deverá
fechar já em janeiro

Portugal não tem
hospitais de topo
para enfartes e AVC

Carrilho da Graça e Zeinal Bava debatem arquitetura e inovação

Bancos estrangeiros
podem travar PPP

Governo
opta por
vender
a RTP2
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A CADEIRA DE MANOEL DE OLIVEIRA No meio, está o protótipo de uma cadeira que foi desenhado numa empresa de
mobiliário de Paredes para ser entregue a Manoel de Oliveira. À esquerda, o arquiteto Carrilho da Graça experimenta o telemóvel
do presidente da PT, Zeinal Bava, que por sua vez tem nas mãos o caderno onde o seu par faz os esquissos das obras que constrói.
O Expresso juntou os dois para uma conversa surpreendente sobre arquitetura e inovação FOTO RUI DUARTE SILVA  P20

Espanha: 300
mil crianças
raptadas
e vendidas R46

Fundações:
as melhores,
as piores e
as que mais
recebemP3

Super-ricos
invadem
Quinta
do Lago R28

HUMORISTAS TOMAM
CONTA DA REVISTA

Esta semana
Nuno Markl

Na próxima edição
João Quadros

Já há um acordo e mais seis estão a
caminho.Mas poupança não é para já P12

Os responsáveis da estação estão
a preparar a grelha do próximo
ano contando com um canal ape-
nas.O serviço público de televisão
deverá ser concentradona licença
agora ocupada pela RTP1. E17
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Mancha tipográfica da primeira 
página do Expresso 
de 4 de Agosto de 2012

FIGURA 71
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Mancha fotográfica da 
primeira página do Expresso 
de 4 de Agosto de 2012

FIGURA 72
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gratuita à autoestrada teve
um aumento de 79%.  P16

Banco de
Portugal
assegura
solidez
da banca

Restaurantes de luxo
não resistem à crise

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL, EMPREGO
e ESPAÇOS & CASAS e ainda CESPU

Indicações da tutela levam
administração a travar
compra de programas para
segundo canal, que deverá
fechar já em janeiro

Portugal não tem
hospitais de topo
para enfartes e AVC

Carrilho da Graça e Zeinal Bava debatem arquitetura e inovação
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podem travar PPP
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vender
a RTP2
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João Quadros

Já há um acordo e mais seis estão a
caminho.Mas poupança não é para já P12

Os responsáveis da estação estão
a preparar a grelha do próximo
ano contando com um canal ape-
nas.O serviço público de televisão
deverá ser concentradona licença
agora ocupada pela RTP1. E17
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Carlos Costa elogia
esforço dos bancos no
reforço das contas e diz
que o sistema financeiro
está mais estável. Crédito
dos quatro maiores bancos
às empresas cai quase
¤6 milhões num ano E8
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da banca

24hh
PSD recua na lei
eleitoral local
O PSD vai alterar a proposta
de lei eleitoral autárquica, pa-
ra chegar a acordo com o
CDS. Uma das alterações é
na forma como o presidente
de câmara escolhe a equipa:
o CDS não aceita que os ve-
readores possam ser recruta-
dos fora dos deputados da as-
sembleia municipal. P8

Reitores aceitam
corte de 14 milhões
Os reitores chegaram a amea-
çar não entregar as propos-
tas de orçamento para o pró-
ximo ano por causa do corte
de 2,4% nas verbas e exigi-
ram falar com Passos Coelho.
Mas ontem, depois de uma re-
união com oministro da Edu-
cação, acabaram por aceitar
a redução de ¤14 milhões.

Cândida explica
combate à corrupção
Cândida Almeida, diretora
do DIAP, vai à Universidade
de Verão da JSD falar sobre
combate à corrupção. Luís
Amado, António Borges e
LeonorBeleza são outros con-
vidados.

EN125: mais feridos
Desde que, no Algarve, a A22
passou a ser paga e aumen-
tou o tráfego na Estrada Na-
cional 125, o número de feri-
dos ligeiros e graves com aci-
dentes na única alternativa
gratuita à autoestrada teve
um aumento de 79%.  P16
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Já há um acordo e mais seis estão a
caminho.Mas poupança não é para já P12á

Mancha de conteúdos e 
de módulos estruturantes 
da primeira página do Expresso 
de 4 de Agosto de 2012
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Intensidades das manchas 
visuais da primeira página do 
Expresso de 4 de Agosto de 2012

FIGURA 75

Mancha de maior destaque visual

Mancha de menor destaque visual

Mancha de destaque visual mediano
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Manchas de maior intensidade 
visual da primeira página do 
Expresso de 4 de Agosto de 2012

FIGURA 76
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Elementos gráficos correspondentes 
a maior intensidade visual 
da primeira página do Expresso 
de 4 de Agosto de 2012

FIGURA 77



ANÁLISE GRÁFICA E ESTRUTURAL ESPECÍFICA DO JORNAL EXPRESSOESTUDO DE CASOS

132

REPORTAGEM
Até onde
resistem os
madeirenses? P16

24h
Gaspar volta para
mandar no Governo
O ministro das Finanças re-
gressa segunda-feira depois
de uma semana de férias, e lo-
go para ficar ao leme do Go-
verno. É que agora é a vez de
Passos Coelho ir a banhos, pa-
ra aManta Rota. Para a sema-
na, também Paulo Portas vai
de férias. Tudo cá dentro.

Catroga vai à China
O presidente do Conselho de
Supervisão da EDP, Eduardo
Catroga, vai à China para fa-
zer uma análise do acordo de
parceria estratégica com a
China Three Gorges.

Quanto custa expor
em Versalhes?
A exposição de obras de arte
de Joana Vasconcellos em
Versalhes custou 2,5 milhões
de euros, pagos por privados
mas também por entidades
públicas.  P10

Aprender com Relvas
O reitor da Universidade Lu-
sófona, Mário Moutinho, as-
sume, em artigo de opinião, o
que correu mal no caso da li-
cenciatura de Miguel Relvas,
embora assegure que a legali-
dade foi respeitada.  P12

Minas
valem
o dobro
do PIB
português

Perella fora das buscas nas privatizações

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL,
ESPAÇOS & CASAS e EMPREGO
e ainda EXPRESSO BPI GOLF CUP e
VINHOS DE PORTUGAL E DO MUNDO

Marilyn, 50 anos depois,
recriada por Soraia Chaves

Testamento
vital só é
válido por
cinco anos P22

Álvaro Santos Pereira,
ministro da Economia,
já assinou 74 contratos
de exploração para
a indústria extrativa

A casa de investimento
de Paulo Pereira faz
parte dos suspeitos do
Ministério Público na
venda da EDP e da REN

O ministro da Economia garan-
te que o sectormineiro é estraté-
gico para o país. Santos Pereira
desceu a 700 metros de profun-
didade em Neves Corvo, no dia
em que a Somincor anunciou in-
vestimentos de ¤700milhões pa-
ra os próximos cinco anos. Há
duas semanas foi assinado mais
um contrato para exploração de
ouro, em Jales, um investimento
de ¤67 milhões.  E25

Governo insiste
em cobrar mais
aos funcionários
públicos

Descubra as diferenças
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tentam cada
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dar aulas

lá fora

FO
T

O
A

N
A

BA
IÃ

O

JOÃO CUTILEIRO

“Confio mais
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do que
em António
Mexia” E20

28 de julho de 2012
2074

¤3,00

Diretor: Ricardo Costa

Diretores-Adjuntos: Nicolau Santos,
João Garcia, João Vieira Pereira e Miguel Cadete

Diretor de Arte: Marco Grieco

Há 54 vagas para ensinar
Português em escolas
estrangeiras. Apareceram
mil candidatos, mais 31%
que há dois anos

> Executivo procura solução para contornar
chumbo do TC> Para Passos, Gaspar e Portas
equidade não é tratar todos por igual
> Finanças pedem mais cortes nos Ministérios P3
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Os escritórios de Londres e
dos EUA do assessor estran-
geiro do Estado nas privatiza-
ções da EDP e da REN não
foram até agora alvo de bus-
cas, nem lhes chegou qual-
quer pedido das autoridades

portuguesas. A Perella — en-
volta em polémica por estar
fora da lista das empresas
pré-qualificadas para prestar
serviços ao Estado — é um
dos potenciais alvos das inves-
tigações em curso por alega-

do pagamento de luvas, de
acordo com o DCIAP. Paulo
Pereira, rosto da Perella em
Portugal e amigo de Vítor
Gaspar, poderá vir a ser cha-
mado para privatizar o que
resta na EDP e na REN. E13

Soraia Chaves foi convidada a replicar
a última e mais famosa sessão fotográfica
de Marilyn Monroe, um dos maiores
ícones do século XX. E aceitou  R26

O futuro dos professores portu-
gueses é cada vez mais negro. O
desemprego entre a classe dispa-
rou 114% só no último ano e o
panorama vai agravar-se em se-
tembro, quandomilhares de con-
tratados perderem o lugar nas
escolas. Para muitos docentes, a
emigração é a única possibilida-
de de continuar a dar aulas. São
cada vez mais os que concorrem
para sair do país.  P23

A PARTIR DE
4 DE AGOSTO

TRÊS HUMORISTAS
TOMAM CONTA

DA REVISTA

Primeira página do Expresso 
de 28 de Julho de 2012

(Expresso 2012)

FIGURA 78
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Mancha tipográfica da primeira 
página do Expresso 
de 28 de Julho de 2012

FIGURA 79
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Mancha fotográfica da 
primeira página do Expresso 
de 28 de Julho de 2012

FIGURA 80
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REPORTAGEM
Até onde
resistem os
madeirenses? P16

24h
Gaspar volta para
mandar no Governo
O ministro das Finanças re-
gressa segunda-feira depois
de uma semana de férias, e lo-
go para ficar ao leme do Go-
verno. É que agora é a vez de
Passos Coelho ir a banhos, pa-
ra aManta Rota. Para a sema-
na, também Paulo Portas vai
de férias. Tudo cá dentro.

Catroga vai à China
O presidente do Conselho de
Supervisão da EDP, Eduardo
Catroga, vai à China para fa-
zer uma análise do acordo de
parceria estratégica com a
China Three Gorges.

Quanto custa expor
em Versalhes?
A exposição de obras de arte
de Joana Vasconcellos em
Versalhes custou 2,5 milhões
de euros, pagos por privados
mas também por entidades
públicas.  P10

Aprender com Relvas
O reitor da Universidade Lu-
sófona, Mário Moutinho, as-
sume, em artigo de opinião, o
que correu mal no caso da li-
cenciatura de Miguel Relvas,
embora assegure que a legali-
dade foi respeitada.  P12

Minas
valem
o dobro
do PIB
português

Perella fora das buscas nas privatizações

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL,
ESPAÇOS & CASAS e EMPREGO
e ainda EXPRESSO BPI GOLF CUP e
VINHOS DE PORTUGAL E DO MUNDO

Marilyn, 50 anos depois,
recriada por Soraia Chaves

Testamento
vital só é
válido por
cinco anos P22

Álvaro Santos Pereira,
ministro da Economia,
já assinou 74 contratos
de exploração para
a indústria extrativa

A casa de investimento
de Paulo Pereira faz
parte dos suspeitos do
Ministério Público na
venda da EDP e da REN

O ministro da Economia garan-
te que o sectormineiro é estraté-
gico para o país. Santos Pereira
desceu a 700 metros de profun-
didade em Neves Corvo, no dia
em que a Somincor anunciou in-
vestimentos de ¤700milhões pa-
ra os próximos cinco anos. Há
duas semanas foi assinado mais
um contrato para exploração de
ouro, em Jales, um investimento
de ¤67 milhões.  E25

Governo insiste
em cobrar mais
aos funcionários
públicos
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mil candidatos, mais 31%
que há dois anos
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chumbo do TC> Para Passos, Gaspar e Portas
equidade não é tratar todos por igual
> Finanças pedem mais cortes nos Ministérios P3
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Os escritórios de Londres e
dos EUA do assessor estran-
geiro do Estado nas privatiza-
ções da EDP e da REN não
foram até agora alvo de bus-
cas, nem lhes chegou qual-
quer pedido das autoridades

portuguesas. A Perella — en-
volta em polémica por estar
fora da lista das empresas
pré-qualificadas para prestar
serviços ao Estado — é um
dos potenciais alvos das inves-
tigações em curso por alega-

do pagamento de luvas, de
acordo com o DCIAP. Paulo
Pereira, rosto da Perella em
Portugal e amigo de Vítor
Gaspar, poderá vir a ser cha-
mado para privatizar o que
resta na EDP e na REN. E13

Soraia Chaves foi convidada a replicar
a última e mais famosa sessão fotográfica
de Marilyn Monroe, um dos maiores
ícones do século XX. E aceitou  R26

O futuro dos professores portu-
gueses é cada vez mais negro. O
desemprego entre a classe dispa-
rou 114% só no último ano e o
panorama vai agravar-se em se-
tembro, quandomilhares de con-
tratados perderem o lugar nas
escolas. Para muitos docentes, a
emigração é a única possibilida-
de de continuar a dar aulas. São
cada vez mais os que concorrem
para sair do país.  P23

A PARTIR DE
4 DE AGOSTO

TRÊS HUMORISTAS
TOMAM CONTA

DA REVISTA

Minas
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Álvaro Santos Pereira,
ministro da Economia,
já assinou 74 contratos
de exploração para
a indústria extrativa

O ministro da Economia garan-
te que o sectormineiro é estraté-
gico para o país. Santos Pereira
desceu a 700 metros de profun-
didade em Neves Corvo, no dia
em que a Somincor anunciou in-
vestimentos de ¤700milhões pa-
ra os próximos cinco anos. Há
duas semanas foi assinado mais
um contrato para exploração de
ouro, em Jales, um investimento
de ¤67 milhões.  E25
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Há 54 vagas para ensinar
Português em escolas
estrangeiras. Apareceram
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que há dois anos

O futuro dos professores portu-
gueses é cada vez mais negro. O
desemprego entre a classe dispa-
rou 114% só no último ano e o
panorama vai agravar-se em se-
tembro, quandomilhares de con-
tratados perderem o lugar nas
escolas. Para muitos docentes, a
emigração é a única possibilida-
de de continuar a dar aulas. São
cada vez mais os que concorrem
para sair do país.  P23
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Gaspar volta para
mandar no Governo
O ministro das Finanças re-
gressa segunda-feira depois
de uma semana de férias, e lo-
go para ficar ao leme do Go-
verno. É que agora é a vez de
Passos Coelho ir a banhos, pa-
ra aManta Rota. Para a sema-
na, também Paulo Portas vai
de férias. Tudo cá dentro.

Catroga vai à China
O presidente do Conselho de
Supervisão da EDP, Eduardo
Catroga, vai à China para fa-
zer uma análise do acordo de
parceria estratégica com a
China Three Gorges.

Quanto custa expor
em Versalhes?
A exposição de obras de arte
de Joana Vasconcellos em
Versalhes custou 2,5 milhões
de euros, pagos por privados
mas também por entidades
públicas. P10

Aprender com Relvas
O reitor da Universidade Lu-
sófona, Mário Moutinho, as-
sume, em artigo de opinião, o
que correu mal no caso da li-
cenciatura de Miguel Relvas,
embora assegure que a legali-
dade foi respeitada.  P12

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL,
ESPAÇOS & CASAS e EMPREGO
e ainda EXPRESSO BPI GOLF CUP e
VINHOS DE PORTUGAL E DO MUNDO
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TRÊS HUMORISTAS
TOMAM CONTA

DA REVISTA

Governo insiste
em cobrar mais
aos funcionários
públicos

> Executivo procura solução para contornar
chumbo do TC> Para Passos, Gaspar e Portas
equidade não é tratar todos por igual
> Finanças pedem mais cortes nos Ministérios P3

Marilyn, 50 anos depois,
recriada por Soraia Chaves

Descubra as diferenças

Soraia Chaves foi convidada a replicar
a última e mais famosa sessão fotográfica
de Marilyn Monroe, um dos maiores
ícones do século XX. E aceitou R26

Perella fora das buscas nas privatizações

A casa de investimento
de Paulo Pereira faz
parte dos suspeitos do
Ministério Público na
venda da EDP e da REN

Os escritórios de Londres e
dos EUA do assessor estran-
geiro do Estado nas privatiza-
ções da EDP e da REN não
foram até agora alvo de bus-
cas, nem lhes chegou qual-
quer pedido das autoridades

portuguesas. A Perella — en-
volta em polémica por estar
fora da lista das empresas
pré-qualificadas para prestar
serviços ao Estado — é um
dos potenciais alvos das inves-
tigações em curso por alega-

do pagamento de luvas, de
acordo com o DCIAP. Paulo
Pereira, rosto da Perella em
Portugal e amigo de Vítor
Gaspar, poderá vir a ser cha-
mado para privatizar o que
resta na EDP e na REN. E13
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Mancha estrutural da 
primeira página do Expresso 
de 28 de Julho de 2012
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REPORTAGEM
Até onde
resistem os
madeirenses? P16

24h
Gaspar volta para
mandar no Governo
O ministro das Finanças re-
gressa segunda-feira depois
de uma semana de férias, e lo-
go para ficar ao leme do Go-
verno. É que agora é a vez de
Passos Coelho ir a banhos, pa-
ra aManta Rota. Para a sema-
na, também Paulo Portas vai
de férias. Tudo cá dentro.

Catroga vai à China
O presidente do Conselho de
Supervisão da EDP, Eduardo
Catroga, vai à China para fa-
zer uma análise do acordo de
parceria estratégica com a
China Three Gorges.

Quanto custa expor
em Versalhes?
A exposição de obras de arte
de Joana Vasconcellos em
Versalhes custou 2,5 milhões
de euros, pagos por privados
mas também por entidades
públicas.  P10

Aprender com Relvas
O reitor da Universidade Lu-
sófona, Mário Moutinho, as-
sume, em artigo de opinião, o
que correu mal no caso da li-
cenciatura de Miguel Relvas,
embora assegure que a legali-
dade foi respeitada.  P12

Minas
valem
o dobro
do PIB
português

Perella fora das buscas nas privatizações

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL,
ESPAÇOS & CASAS e EMPREGO
e ainda EXPRESSO BPI GOLF CUP e
VINHOS DE PORTUGAL E DO MUNDO

Marilyn, 50 anos depois,
recriada por Soraia Chaves

Testamento
vital só é
válido por
cinco anos P22

Álvaro Santos Pereira,
ministro da Economia,
já assinou 74 contratos
de exploração para
a indústria extrativa

A casa de investimento
de Paulo Pereira faz
parte dos suspeitos do
Ministério Público na
venda da EDP e da REN

O ministro da Economia garan-
te que o sectormineiro é estraté-
gico para o país. Santos Pereira
desceu a 700 metros de profun-
didade em Neves Corvo, no dia
em que a Somincor anunciou in-
vestimentos de ¤700milhões pa-
ra os próximos cinco anos. Há
duas semanas foi assinado mais
um contrato para exploração de
ouro, em Jales, um investimento
de ¤67 milhões.  E25
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Os escritórios de Londres e
dos EUA do assessor estran-
geiro do Estado nas privatiza-
ções da EDP e da REN não
foram até agora alvo de bus-
cas, nem lhes chegou qual-
quer pedido das autoridades

portuguesas. A Perella — en-
volta em polémica por estar
fora da lista das empresas
pré-qualificadas para prestar
serviços ao Estado — é um
dos potenciais alvos das inves-
tigações em curso por alega-

do pagamento de luvas, de
acordo com o DCIAP. Paulo
Pereira, rosto da Perella em
Portugal e amigo de Vítor
Gaspar, poderá vir a ser cha-
mado para privatizar o que
resta na EDP e na REN. E13

Soraia Chaves foi convidada a replicar
a última e mais famosa sessão fotográfica
de Marilyn Monroe, um dos maiores
ícones do século XX. E aceitou  R26

O futuro dos professores portu-
gueses é cada vez mais negro. O
desemprego entre a classe dispa-
rou 114% só no último ano e o
panorama vai agravar-se em se-
tembro, quandomilhares de con-
tratados perderem o lugar nas
escolas. Para muitos docentes, a
emigração é a única possibilida-
de de continuar a dar aulas. São
cada vez mais os que concorrem
para sair do país.  P23
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Mancha de conteúdos e 
de módulos estruturantes 
da primeira página do Expresso 
de 28 de Julho de 2012

FIGURA 82

Manchete

Segunda manchete

Logótipo do jornal

Destaque

Publicidade

Notícias breves

Informação técnica do jornal
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Intensidades das manchas 
visuais da primeira página do 
Expresso de 28 de Julho de 2012

FIGURA 83

Mancha de maior destaque visual

Mancha de menor destaque visual

Mancha de destaque visual mediano
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Manchas de maior intensidade 
visual da primeira página do 
Expresso de 28 de Julho de 2012

FIGURA 84
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Elementos gráficos correspondentes 
a maior intensidade visual 
da primeira página do Expresso 
de 28 de Julho de 2012

FIGURA 85



Regísto de observação e de análise específica 
comparativa das três páginas do jornal Expresso (1 de 2)

QUADRO 4

PRIMEIRA PÁGINA MANCHA TIPOGRÁFICA

A mancha tipográfica é o componente dominante na 
composição da primeira página do semanário Expresso. 
O logótipo e o destaque da primeira manchete 
dominam a primeira página com a tipografia branca 
sobre o fundo azul e a tipografia vermelha sobre o fundo 
branco. Ambas estas tipografias apresentam-se em 
estilo bold, assim como os títulos das notícias breves. 
Abaixo do título da manchete encontram-se os tópicos 
associados a notícia principal do jornal, cuja tipografia 
oscila entre o estilo regular e o bold, sendo compassados 
pelos símbolos de orientação a vermelho. O balancea-
mento entre estilos e cores da manchete atribui um 
grau de dinamismo á leitura, protagonizando assim um 
foco na informação principal.
O corpo de texto das notícias breves é essencialmente 
preto, tornando esta cor dominante na mancha 
tipográfica do semanário Expresso. Os títulos e 
subtítulos dos breves, por norma em estilo bold, variam 
entre preto e o azul. Pontualmente, nas primeiras 
páginas do jornal Expresso são introduzidos os desta-
ques a laranja, a branco sobre o fundo amarelo ou azul. 
Todos os elementos tipográficos do jornal têm um 
alinhamento á esquerda. 
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MANCHA FOTOGRÁFICA MANCHA ESTRUTURAL

O bloco noticiário principal da primeira página do 
Expresso contem entre uma e quatro imagens. Este é 
complementado por imagens publicitárias que variam 
entre cinco e seis. A imagem dominante da página é 
correspondente á segunda manchete, que tendencional-
mente é centralizada ou alinhada a margem direita da 
página e ocupa três colunas da grelha-base. As restantes 
imagens, por norma são associadas as notícias breves, 
tendo um destaque menor e ocupando uma só coluna. 
No que diz respeito as imagens publicitarias, estas têm 
uma localização fixa ao topo, na primeira coluna e 
pontualmente ao fundo da página.
Devido ao seu posicionamento e tamanho em relação a 
página, a imagem correspondente á segunda manchete 
compete com o título da manchete principal pelo nível 
de destaque. 

A estrutura do jornal Expresso é irregular, sendo o seu 
esquema de módulos assimétrico. O módulo da primeira e o 
da segunda manchete são usualmente os módulos 
dominantes na mancha útil da página, ocupando a maior 
área da mesma. Ambos os blocos permanecem habitual-
mente próximos, sendo no entanto, a sua organização 
irregular. Os restantes blocos são distribuídos em redor dos 
módulos da primeira e segunda manchete, contrabalan-
çando e formando uma composição equilibrada.
Os dois módulos principais são tendencionalmente 
horizontais, assim como os blocos da publicidade e 
logótipo, que se estendem em toda a largura da página, 
ocupando o seu topo e fundo. Os restantes módulos são 
verticais, percorrendo entre uma a duas colunas. Esta 
distribuição dos módulos na ocupação da página remete 
assim para a grelha-base do jornal.



Regísto de observação e de análise específica 
comparativa das três páginas do jornal Expresso (2 de 2)

QUADRO 4

MANCHA DE CONTEÚDOS E
DE MÓDULOS ESTRUTURANTES INTENSIDADES DAS MANCHAS VISUAIS

Ex
pr

es
so

 1
1 

de
 A

go
st

o 
de

 2
01

2
Ex

pr
es

so
  4

 d
e 

A
go

st
o 

de
 2

01
2

Ex
pr

es
so

 2
8 

de
 Ju

lh
o 

de
 2

01
2

O módulo dominante nas primeiras páginas do 
Expresso é a segunda manchete – representada a roxo. 
Esta é dominante devido á fotografia que se encontra 
sempre associada á notícia, que é apresentada numa 
escala ampliada, ocupando a totalidade do seu bloco. O 
segundo maior módulo corresponde à primeira 
manchete – representado a vermelho – que por sua vez 
ocupa também o segundo lugar na ordem de leitura. 
Isto deve-se á cor da tipografia, o vermelho, ao seu 
corpo de texto maior, assim como ao seu estilo bold. Os 
módulos correspondentes aos breves são os próximos a 
serem interpretados pelo leitor – representados a 
laranja. Em simultâneo, apresentam-se também os 
destaques – representados a verde. Por fim, o logótipo 
representado a rosa e a publicidade representada a 
amarelo, que se encontra no topo e fundo da página, 
assim como agregada ao logótipo. O destaque na 
segunda manchete rompe com a hierarquia da 
informação, competindo com o primeiro módulo da 
manchete. Os restantes módulos correspondem à 
ordem hierárquica, com a excepção dos módulos de 
destaque, que não se sobrepõem aos breves, como seria 
de esperar pela ordem hierárquica de leitura.

Segundo método da Nádia Miriam a fim de revelar 
as diferentes intensidades das manchas informa-
tivas, foi colocado um layer branco de 97% de 
opacidade por cima das primeiras páginas do 
jornal Expresso. Foram então observados e poste-
riormente categorizados três níveis de mancha. 
A mais escura, correspondendo a mancha de 
maior destaque visual. O tom médio é adequado 
aos elementos com destaque mediano. Por fim, o 
cinzento claro diz respeito aos elementos com 
menor visibilidade. 



ELEMENTOS GRÁFICOS CORRESPONDENTES
A MAIOR INTENSIDADE VISUALMANCHAS DE MAIOR INTENSIDADE VISUAL

A partir da página anterior foram retiradas as manchas 
de médio e baixo destaque, deixando apenas as manchas 
visuais de maior intensidade. Estas correspondem ao 
primeiro contacto visual do leitor com a página. Estas 
áreas de maior destaque situam-se por norma ao centro 
e na metade superior da página. Pontualmente estas 
podem-se localizar na primeira e última coluna da grelha 
estrutural.

Como resultado dos dois passos anteriores, são agora 
revelados os elementos visuais mais fortes, sendo aqueles 
que primeiramente prendem o olhar do leitor. Estes são o 
logótipo do jornal, as imagens associadas aos breves, a 
publicidade, a segunda manchete, assim como a tipografia 
do título da primeira manchete e dos breves. Esta análise 
conclui que as opções gráficas do jornal Expresso recaem 
sobre uma imagem de tamanho único na página, com uma 
orientação horizontal e plano predominantemente geral, 
reflectindo assim a sua importância. Um contraste entre a 
tipografia – vermelha, azul, branca, amarela ou preta - e o 
fundo, que apesar de ser usualmente branco pode também 
ser encontrado em azul e amarelo. Sendo a utilização das 
fontes em estilo bold, com ou sem serifas um indício do seu 
grau hierárquico. 
A mancha de maior destaque encontra-se enquadrada na 
metade superior da página, pois esta é a área de primeiro 
contacto visual do leitor, onde a assimetria da organização 
da página vai estimular a sua atenção, prevenindo-se 
contra o seu desinteresse. 



3.4 ANÁLISE COMPARATIVA DOS JORNAIS SOL E EXPRESSO

Regísto de observação e de análise geral 
comparativa das primeiras páginas do jornal Sol 
e jornal Expresso (1 de 2)

QUADRO 5

So
l 

Ex
pr

es
so

LOGÓTIPO GRELHA

Ambos os logótipos demonstram um formato 
rectangular horizontal, idêntico. 
No logótipo do Expresso, tanto o seu posiciona-
mento como a cor mantêm-se constantes. 
O logótipo do Sol, por sua vez é mutável na cor, 
sendo a localização do mesmo é fixa. Ambos os 
logótipos situam-se na metade superior da 
página, ocupando o lado superior esquerdo. 

Ambos os jornais apresentam uma grelha  
composta por cinco colunas, embora pontual-
mente o Expresso tenha tendência para acres-
centar uma sexta coluna. Ambos os jornais 
contêm uma coluna horizontal ao topo, onde no 
caso do Expresso existe também mais uma ao 
fundo da página. A estrutura-base do Sol 
contrasta com da Expresso pelo facto da primeira 
ser totalmente fixa e segunda ser oscilante da sua 
área central, tendo um balizamento fixo. As 
margens são equivalentes nos dois semanários.



CAIXAS DE COR IMAGEM

Ambos os jornais recorrem á aplicação de caixas de cor    
quadradas, circulares e rectangulares, predominante-
mente horizontais. Estas caixas de cor são utilizadas com 
o intuito de envolver a tipografia e unificar o bloco do 
texto, proporcionando-lhe um grau de destaque. Este 
destaque deve-se também á gama cromática de ambos 
os jornais assim como a maneira como esta é aplicada. 
Nos dois semanários as caixas são usadas como fundos de 
cores fortes contrastando com a cor da tipografia que 
neles está inserida. A localização das caixas de cor é 
idêntica a ambos os jornais, encontrando-se concen-
tradas ao topo e fundo das páginas. 

O formato das imagens em ambos os jornais é essencial-
mente rectangular e tem uma orientação horizontal, onde 
algumas imagens possuem uma forma assimétrica. A 
localização da imagem principal no Sol e no Expresso é 
sempre ao centro, enquanto o resto das imagens rodeiam-
nas, acumulando-se ao topo da página. Em ambos os 
jornais a imagem tem um tratamento natural, sendo 
utilizada nos planos geral, aproximado e médio. 
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Regísto de observação e de análise geral comparativa 
das primeiras páginas do jornal Sol e jornal Expresso 
(2 de 2)

QUADRO 5
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Em ambos os semanários o destaque da manchete 
é distinto pela sua tipografia de corpo maior a 
vermelho. No caso do Sol existe sempre uma 
imagem associada á noticia principal, o que não 
acontece no Expresso. O posicionamento da 
manchete em ambos dos jornais é centralizado, 
situando-se na metade superior da página e 
ocupando uma grande área da mancha útil da 
mesma. O Sol possui uma localização da manchete 
fixa, enquanto o Expresso varia no seu formato, 
embora circunscrita a uma área fixa da página.  

Tanto Sol como Expresso contêm sempre publici-
dade nas suas primeiras páginas. O primeiro jornal 
tem um número de módulos que varia entre um á 
três enquanto no segundo este número sobe até 
seis blocos. Em ambos os semanários o aglome-
rado da mancha da publicidade concentra-se no 
topo extremo da página, difundindo-se pontual-
mente para a primeira ou ultima coluna vertical, 
até ao fundo.

DESTAQUE DA MANCHETE PUBLICIDADE



Cada um dos jornais aposta na utilização da tipografia na 
sua grande extensão de estilos, desde bold até light. É 
notória uma grande aposta na utilização dos títulos e 
subtítulos em bold. A cor preta predomina na maior parte 
da mancha tipográfica, verificando-se uma introdução 
pontual das cores vermelha e azul. Tanto no Sol como no 
Expresso a hierarquia tipográfica é definida pelo corpo de 
letra, ao longo de uma discrepância entre 95pt a 9pt no 
Sol e 67pt e 9pt no Expresso. 

TIPOGRAFIA HIERARQUIA TIPOGRÁFICA

Titling Gothic Medium

Vitesse Black

Vitesse Black

Vitesse Black; Vitesse Bold

Farnham Display Medium

Vitesse Black

Titling Gothic Light

13pt - 95pt

19pt - 27pt

11pt

10pt - 16pt

9pt - 16pt

9pt

TÍTULOS

DESTAQUES

SUB-TÍTULOS

LEGENDAS

ANTE-TÍTULOS

TEXTO

Expresso Títulos Bold

Expresso Sans Extra Light

Expresso Sans Demi

Expresso Texto Bold

Expresso Sans Demi

Expresso Texto Regular

13pt - 67pt

20pt - 24pt

11pt - 18pt

9pt

10pt

TÍTULOS

DESTAQUES

SUB-TÍTULOS

LEGENDAS

TEXTO



Regísto de observação e de análise específica 
comparativa das primeiras páginas do jornal Sol 
e jornal Expresso (1 de 2)

QUADRO 6
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Este esquema demonstra que o Expresso reúne a 
maior quantidade de mancha tipográfica, distri-
buída abundantemente pela área útil da página. O 
jornal Sol por sua vez regista uma mancha tipográ-
fica menor em relação ao Expresso, tendo uma 
localização mais fixa. Uma maior intensidade da 
mancha destaca-se ao topo da página, comum a 
ambos os jornais. Esta área corresponde à 
manchete. Geralmente o alinhamento de texto é à 
esquerda nos dois jornais.

Genericamente os dois semanários reúnem a 
mesma quantidade de imagens. No entanto, o Sol 
contem uma maior área útil ocupada pelas 
imagens do que o Expresso. A mancha mais 
carregada, que se verifica na publicação Sol, 
testemunha a fixidez do posicionamento das 
imagens e consequentemente da grelha. Esta 
pode-se verificar na manchete, destaques e 
publicidade.
A mancha da manchete é a área predominante em 
ambos os jornais, concentrando o seu foco ao 
centro da mancha útil da página. O emprego das 
imagens é semelhante tanto no Sol como no 
Expresso, seguindo sempre a grelha estrutural. 

MANCHA TIPOGRÁFICA MANCHA FOTOGRÁFICA



O jornal Expresso contem um maior número de módulos, 
variados no seu tamanho e orientação. Por sua vez o 
semanário Sol distingue-se pela sua regularidade nos 
módulos e organização rígida da composição gráfica. A 
estrutura da página adoptada pelo Expresso é marcada 
pela assimetria, quebra das regras e módulos da parte 
central móveis, proporcionando assim uma organização 
customizada.

Na sucessão da observação dos dois esquemas conclui-se 
que o módulo da manchete, representado a vermelho, é 
predominante em ambos os jornais, tanto pelo espaço que 
ocupa como pelo posicionamento fixo. Sobretudo no caso 
do Expresso o módulo dominante compete também com a 
segunda manchete, representada a roxo, que ocupa um 
espaço igual á primeira manchete, que é inexistente no 
jornal Sol. Para além dos módulos da manchete 
verificam-se outros módulos de maior destaque; o logotipo 
do próprio jornal e a publicidade. Assim como no esquema 
anterior confirma-se a regularidade na estrutura gráfica do 
Sol que resulta numa distribuição habitual dos módulos 
correspondestes a cada tipo de informação.

MANCHA ESTRUTURAL
MANCHA DE CONTEÚDOS E

DE MÓDULOS ESTRUTURANTES
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comparativa das primeiras páginas do jornal Sol e 
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Ao seleccionar apenas os módulos de maior inten-
sidade visual de cada jornal observa-se que o 
semanário Expresso possui uma maior quantidade 
destes elementos do que o Sol. Em contraponto o 
último capta a atenção do leitor com uma área 
maior e mais carregada da mancha visual, que se 
deve à estabilidade do posicionamento dos 
módulos. Em ambos os casos as zonas de maior 
intensidade visual situam-se ao centro e ao topo 
da página.

No fim deste processo de análise consegue-se 
revelar os elementos do jornal que captam com 
maior eficácia o olho humano. Essencialmente 
estes elementos são o logotipo, as imagens, os 
títulos e a publicidade que combina alguns destes 
elementos. De forma geral os elementos corres-
pondentes às áreas de maior destaque ocupam a 
maior parte da mancha útil das primeiras páginas 
do Sol e Expresso. Da mesma maneira confirma-se 
uma semelhança na distribuição destes elementos 
na página em ambos dos semanários. 

MANCHAS DE MAIOR INTENSIDADE VISUAL
ELEMENTOS GRÁFICOS CORRESPONDENTES

A MAIOR INTENSIDADE VISUAL
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3.5 SÍNTESE
Na  sucessão da análise dos casos de estudo, procura-se extrair o padrão de opções 

gráfi cas inerentes a cada jornal. Sucede-se o cruzamento das premissas inerente a 

cada publicação.

O semanário Sol, que se apesar de se encontrar ainda nos seus primeiros anos de 

publicação, já usufrui de um grande numero de leitores, caracteriza-se por uma 

estrutura regular e simétrica. Aqui, o uso de cinco colunas verticais e uma horizontal 

no topo são constantes, onde é nas primeira três colunas, na zona superior esquerda, 

que se situa o logótipo e informações técnicas. Todas as margens têm uma largura 

idêntica, á excepção da margem lateral esquerda que se apresenta mais estreita, o que 

consequentemente desvia e a mancha útil ligeiramente para a esquerda. 

O logótipo é notoriamente um dos elementos mais marcantes da página, destacando-

se pelas suas cores vigorosas rotativas, consoante a estação do ano, pelo seu tamanho, 

assim como localização na página. O seu posicionamento fi xo e com orientação hori-

zontal representa um logótipo que é constante na sua localização, proporção e escala. 

O Sol apresenta-se com uma a seis imagens, predominantemente horizontais. A ima-

gem única, que por sua vez ocupa a maior área da mancha útil da página é a corres-

pondente á manchete. A manchete defi ne-se pela combinação entre o titulo de corpo 

maior a vermelho em caixa alta, com a imagem associada, encerrando o modulo 

dominante na primeira página. 

Os módulos dedicados ás noticias breves e publicidade, tendo um peso comum na 

página, encontram-se na ultima coluna da grelha base ao fundo da página assim 

como ao topo e fundo da página, respectivamente. A publicidade tem um carác-

ter tanto comercial como promocional dos suplementos de colecção agregados ao 

caderno principal do semanário. 

A tipografi a apresenta-se com três fontes distintas que por sua vez estabelecem 

seis níveis hierárquicos distintos cuja discrepância entende-se entre 7 e 85 pontos. 

A mancha tipográfi ca detém um carácter dominante face á imagem, mantendo no 

entanto um equilíbrio na sua composição. 

O Expresso, é-nos apresentado com uma grelha estrutural inconstante e assimétrica. 

As suas colunas verticais variam entre cinco e seis, tendo duas colunas horizontais, 

no topo e fundo da página, fi xas. Os elementos fi xos da composição gráfi ca caracte-

rizam-se pelas margens, idênticas á excepção da margem lateral esquerda que é mais 

estreita o que consequentemente desvia a mancha útil da página, e as colunas laterais 

CARACTERIZAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS GRÁFICAS DO PADRÃO EDITORIAL DOS JORNAIS
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direita e esquerda. Estes elementos fi xos, cercam a parte central da mancha útil que é 

caracterizada pela sua variedade de composições estruturais. 

A coluna horizontal situada no topo da página engloba o logótipo e informações 

técnicas, que por sua vez se estendem ao longo desta. O logótipo do Expresso, mar-

cadamente horizontal é composto apenas pela tipografi a branca sobre o fundo azul 

escuro, não estando presente qualquer símbolo. Este é um elemento fi xo, tanto na 

sua localização – zona superior esquerda, como na sua cor. As imagens encontram-se 

no topo e zona central da área útil, onde a sua forma é tendencialmente horizontal, 

podendo ser também assimétrica. A imagem que preenche a maior área na página, 

corresponde á segunda manchete, apresentando-se como um dos módulos domi-

nantes. Esta é essencialmente marcada pela imagem.

O modulo dominante que compete directamente com este pela sua área, localização 

e destaque, é o da primeira manchete. Esta é caracterizada pela tipografi a de corpo 

maior a vermelho, com estilo bold, sem qualquer imagem associada. Os módulos 

dedicados á publicidade estão sempre presentes na primeira página, sendo geral-

mente constituídos por quatro módulos, que ocupam o topo e fundo da página em 

toda a sua extensão e a primeira coluna da grelha-base. A distribuição dos módulos é 

díspar, criando uma composição assimétrica distinta de publicação para publicação.

A tipografi a do Expresso inclui apenas uma fonte, Expresso, aplicada numa larga 

extensão de estilos.  A hierarquia tipográfi ca estabelece-se desde nove aos sessenta 

e quatro pontos. A mancha tipográfi ca domina notoriamente a mancha fotográfi ca, 

resultando numa composição visualmente densa. 

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS NAS OPÇÕES GRÁFICAS DOS JORNAIS.
Os dois semanários apresentam-se com formatos distintos, pois enquanto o jornal Sol 

é tabloid, Expresso é berliner. O contorno do jornal Sol é mais aproximado ao quadrado, 

proporcionando uma leitura rápida e portátil. O Expresso, por sua vez, expõe um con-

torno marcadamente vertical e estreito. Com esta diversidade de formatos, também 

as grelhas-base se vão construir de forma distinta. No Sol, a grelha é fi xa onde de 

assentam cinco colunas verticais e uma horizontal. Quanto ao jornal Expresso, o seu 

formato permite ter uma grelha com maior numero de colunas, dispondo de cinco a 

seis na vertical e duas na horizontal. Ao contrario do jornal Sol, a grelha do Expresso 

não é fi xa na parte central da área útil. Apesar das diferenças notórias de formato, 

ambos os jornais partilham margens semelhantes.

Ambos os jornais recorrem a caixas de cor rectangulares predominantemente hori-

zontais, assim como a formas quadradas e circulares. Estas situam-se de modo seme-

lhante ao topo, meio e fundo da página. As caixas de cor são então aplicadas como 

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS NAS OPÇÕES GRÁFICAS DOS JORNAIS
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fundo unifi cador do texto que ao contrastar com a tipografi a proporciona-lhes desta-

que. Também a paleta cromática é semelhante em ambos os semanário, verifi cando-

se uma mistura de cores frias e quentes. 

Tanto o Sol como o Expresso apresentam a mesma quantidade de imagens, sendo a sua 

orientação, localização e assimetria idênticas. Estes divergem na medida em que no 

Sol a imagem é empregue de modo mais ampliado do que no Expresso. A imagem que 

ocupa a maior área útil da página corresponde a diferente módulos nos jornais, sendo 

que no jornal Sol equivale á primeira manchete, e no jornal Expresso á segunda man-

chete. Ao comparar as primeiras manchetes de ambos os jornais, verifi ca-se que no 

Expresso, não se encontra imagem associada, ao contrário do que acontece no jornal 

Sol. Por sua vez o Sol não possui segunda manchete. A tipografi a das primeiras man-

chetes, em ambos os jornais, exibem um corpo de letra maior a vermelho e em estilo 

bold. Em ambos os jornais as manchetes são os elementos dominantes, ainda que no 

Expresso esta soberania seja dividida entre a primeira e segunda manchete.

Os principais pontos coincidentes entre ambos os jornais na tipografi a é a utilização 

do estilo bold, a predominância da cor preta no texto corrido – opção justifi cada pelo 

factor tecnológico da impressão off set e não predominantemente por uma opção grá-

fi ca do designer - e das cores vermelho e azul nos títulos, subtítulos. Assim como está 

presente uma alternância entre fontes serifadas e não serifadas, sendo que o Expresso 

utiliza apenas uma tipografi a e o Sol utiliza três. Em ambos os jornais está presente 

um alinhamento único, á esquerda.

A publicidade está sempre presente tanto nas primeiras páginas do Sol como do 

Expresso, sendo colocada de maneira semelhante – área comercial e promocional. O 

aglomerado de publicidade encontra-se predominantemente ao topo das primeiras 

páginas, junto ao logótipo, sendo que esta está presente em maior quantidade no jor-

nal Expresso.

Em ambos os semanários a mancha tipográfi ca predomina sobre a mancha de ima-

gem. No entanto a mancha tipográfi ca apresenta-se de modo mais denso no Expresso, 

ao que no jornal Sol os blocos tipográfi cos são mais regulares, permitindo a existência 

de maiores espaços brancos envolventes aos blocos de texto, proporcionando uma 

página mais ligeira. 

Através da selecção das manchas de maior intensidade visual de ambos os jornais, 

extraíram-se os elementos que são mais efi cientemente captados pelo olho humano. 

Nestes predominam o logótipo, a tipografi a dos títulos, as imagens e os blocos publi-

citários. Através da analise anterior é também possível constatar a imposição da parte 

superior da página face á inferior, tanto no jornal Sol como Expresso. ▲
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ESTRUTURAÇÃO DO PROBLEMA     DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

4.1 ESTRUTURAÇÃO DO PROBLEMA
O processo de estruturação do problema caracteriza-se por três momentos distintos – 

a defi nição do problema, onde se esclarece as necessidades e propósito do projecto; 

a recolha e análise de dados, onde se descodifi ca e recolhe o conjunto de elementos 

gráfi cos da primeira página do jornal Sol; e defi nição de limites, onde são identifi ca-

dos os obstáculos e condicionantes inerentes ao projecto. ▲

4.1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

O interesse pelo design editorial agrega-se á importância do jornal, caracterizado por 

ser um dos exemplos mais voláteis e evolutivos ao longo da História, dentro desta 

temática. Face ao panorama das novas tecnologias de informação, torna-se crucial, 

pelo seu carácter de testemunho histórico, antiguidade e credibilidade, preserva-lo 

no seu suporte original. A sua preservação passa, entre outros, pela sua modernização 

gráfi ca, onde o designer desempenha um papel crucial. A escolha da primeira página 

como objecto de trabalho deve-se a esta representação.  

“o “teatro” do Design. Grafi camente é um suporte constante, um palco onde diariamente 

os mesmos elementos gráfi cos (texto e imagem) actuam de maneira distinta mas cumprindo 

o mesmo desígnio: captar atenção do seu público, da sua plateia, com o objectivo diário de 

informar. Neste processo, verifi ca-se a particularidade de nenhuma representação ser igual 

à anterior, apesar de ter os mesmos actores em cena” (Aires 2006: 34).

A metodologia projectual do presente projecto tem o seu início na revisão literária. A 

partir das premissas retiradas da revisão literária procedeu-se a um processo analí-

tico inerente á componente gráfi ca.

Na sucessão dos casos de estudo dá-se agora início ao processo de investigação activa, 

resultando num projecto que posteriormente será validado através de um questioná-

rio de avaliação junto do público.

Pretende-se com estes questionários verifi car que a combinação de soluções gráfi cas 

propostas a nível da tipografi a, de disposição das notícias, utilização da imagem e da 

cor infl uenciam a percepção dos sujeitos sobre a organização hierárquica dos con-

teúdos. Pretendendo-se em simultâneo determinar se a manipulação destes quatro 

elementos contribuem para atrair o público á leitura do jornal.
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DEFINIÇÃO DO PROBLEMA     RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS

Recorre-se á simulação de uma primeira página onde estes elementos são manipula-

dos de acordo com as premissas extraídas do estudo de caso e revisão literária. 

A primeira página seleccionada como suporte para a o estudo projectual foi a per-

tencente ao jornal Sol. A escolha deste semanário, face ao semanário Expresso, jus-

tifi ca-se pela detenção de um menor índice de leitores, assim como por um projecto 

gráfi co estagnado, que o torna numa oportunidade para um projecto de redesign. O 

Expresso por sua vez, apresenta-se como o jornal semanário com maior índice de lei-

tores. Este foi distinguido pela Society for News Design pelo prémio de melhor design 

de imprensa em Espanha e Portugal em 2012, sendo que ao longo da sua existência 

sofre uma série de actualizações continuas a nível gráfi co.

A selecção da primeira página recaiu sobre a edição de sexta-feira, 29 de Junho. Esta 

opção deveu-se a uma série de normas, correspondendo aos seguintes requisitos: a 

correspondência do layout da presente página com o das restantes primeiras páginas 

analisadas; a distância temporal da publicação da primeira página com o momento 

em que o projecto foi testado, pois pretendia-se minimizar a infl uência das memó-

rias que o leitor terá criado sobre as notícias; a temática das notícias, em principal 

da manchete, não deve ser de grande impacto, de modo a minimizar a interferên-

cia do conteúdo das notícias na atenção do leitor; a qualidade de imagens tem de ser 

satisfatória de modo a possibilitar o seu manuseamento; estar presentes aspectos e 

elementos gráfi cos, como a imagem, cor, tipografi a e contraste com um alto grau de 

apelabilidade.

O segmento que se pretende alcançar com esta prática projectual é em primeiro plano 

os leitores de jornais, seguindo-se o público em geral. ▲

4.1.2 RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS

Pretende-se realizar um protótipo de uma primeira página já existente do jornal 

Sol, mantendo a sua unidade. Procura-se uma identifi cação da parte do leitor com a 

página, sem que este no entanto, se aperceba da sua manipulação. Para este efeito é 

necessário um estudo minucioso dos elementos gráfi cos e da sua articulação no pro-

jecto editorial do jornal – vid. Cap. III.

Como se pretende a criação de uma combinação de soluções gráfi cas ao nível da ima-

gem, aplicação de cor, tipografi a e distribuição dos módulos, foram extraídos apenas 

os argumentos a estes pertinentes. ▲
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4.1.3 DEFINIÇÃO DOS LIMITES

O projecto teve uma série de limitações de carácter técnico e logístico. A primeira 

limitação foi a complexidade do processo de adaptação das novas soluções gráfi cas á 

primeira página do semanário Sol, de modo a obter um encaixe de todo o conteúdo 

noticiário dentro da área útil da página. Com esta, surge um outro obstáculo, a pre-

servação da imagem gráfi ca do jornal, conciliado a nova solução gráfi ca proposta, com 

a identifi cação da edição por parte do publico. Para que a pertinência da questão de investi-

gação fosse assegurada, este obstáculo foi contornado no decorrer da pratica projectual. 

Uma outra limitação surgiu na difi culdade da aquisição das fontes tipográfi cas origi-

nais do semanário – Titling Gothic, Vitesse e Farnham Display. Esta barreira foi parcial-

mente superada, na medida em que a fonte Titling Gothic foi adquirida. Para o efeito 

de simulação, as fontes em falta foram substituídas por tipografi as semelhantes Prelo 

Slab e Times New Roman, da medida de uma aproximação máxima do protótipo ao 

semanário.

Na concretização do redesign deparámo-nos com a complexidade de obter um equilí-

brio visual através da aplicação das novas soluções gráfi cas, sem que, com estas se perca 

o conteúdo e identidade do jornal. Esta difi culdade foi ultrapassada na medida em que 

os elementos identifi cadores do jornal não foram alterados, mas sim a sua aplicação.

A possibilidade de um encontro e avaliação da maquete por parte de um designer ou 

editor do semanário Sol, foi um obstáculo de carácter logístico encontrado.

Por ultimo, o processo de impressão revelou-se também este uma limitação. 

Embora fosse possível obter uma impressão aproximada á do semanário original, 

a aquisição de um papel equivalente ao utilizado por este é irrealizável. Com via a 

contornar este obstáculo, optou-se pela realização de uma maquete á escala do 

formato original. ▲

4.2 CONCRETIZAÇÃO DO PROJECTO
O protótipo da primeira página foi desenhado de modo a respeitar os elementos grá-

fi cos que o identifi cam e a estrutura-base do projecto editorial do semanário Sol. Esta 

conservação pretende que o inquirido reconheça o protótipo como o objecto origi-

nal, garantindo a fi delidade das respostas á validação. Os elementos gráfi cos que per-

maneceram constantes e assim se responsabilizam pela identidade do jornal são o 

logotipo, a fonte tipográfi ca, a gama cromática, os elementos gráfi cos introdutórios 
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ao texto e sobretudo a grelha estrutural. Estes elementos, foram conservados com o 

intuito de permanecerem alheios á investigação, não interferindo com os elemen-

tos postos em prova. Também o conteúdo publicitário foi um elemento a persistir de 

modo imutável.

Esta é tratada de forma neutra no sentido de obter o menor impacto possível para não 

intervir na leitura da página. Os conteúdos noticiários assim como fotográfi cos pre-

sentes na página permaneceram também inalterados.

O processo de simulação da primeira pagina do jornal Sol entendeu a manipulação dos 

seguintes aspectos gráfi cos: imagem (fi g. 86); hierarquia tipográfi ca (fi g. 87); organi-

zação de conteúdos; utilização da cor (fi g. 88). 

A prática projectual visa não a alteração destes elementos, mas sim a mudança no 

modo como estes são empregues. Exemplos desta aplicação são a alteração da escala, 

posicionamento e enquadramento das fotografi as; o uso dos níveis hierárquicos da 

tipografi a; a disposição dos módulos na página, estabelecendo os graus de importân-

cia; e a manipulação do uso da cor, mantendo a gama cromática.

A alteração da distribuição dos elementos visa proporcionar uma leitura agradável, sendo 

cada um destes elementos, posteriormente testado de modo isolado pelos questionários. 

O processo de redesign teve o seu inicio na defi nição do formato, tendo sido preser-

vado o formato original assim como a margens que delimitam a página. A grelha- 

base aplicada foi a extraídos os resultados obtidos no estudo de caso do jornal Sol. 

Seguiu-se a descriminação dos elementos gráfi cos da primeira página, entre eles o 

logotipo, texto, imagem e publicidade. Esta distinção revela-se necessária no âmbito 

de percepcionar a quantidade de informação visual disponível, descriminando os 

elementos manipuláveis e os que intencionalmente permanecem imutáveis.

O primeiro bloco a ser tratado foi o destaque da manchete por comportar o conjunto 

noticiário de maior relevância do jornal. De seguida procedeu-se ao enquadramento 

dos destaques na área útil da página, competindo com as notícias breves.

Por último, as informações técnicas e publicidade foram expostas de modo a toma-

rem uma posição neutra na página. Ao longo do processo de redesign os blocos noti-

ciários alterados submeteram-se aos princípios estudados anteriormente no âmbito 

de serem integrados e optimizados num só projecto (fi g. 89).

Toda a execução do projecto foi realizada com recurso ao Illustrator e InDesign CS5, pois 

tratam-se de ferramentas prestáveis que proporcionam uma fl exível manipulação ao 

nível gráfi co. ▲
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Aplicação da cor no redesign 
da primeira página do jornal Sol

FIGURA 87
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Manipulação datipografia no 
redesign da primeira página 
do jornal Sol

FIGURA 88
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no reino unido também já deixou um rasto de burlas.  Tabu

2€

BURLAS EM 
LONDRES

Despesa dos 
hospitais cai 
pela 1.ª vez
Pela primeira vez em mui-
tos anos, as despesas em 
medicamentos nos hospitais 
baixaram. A redução foi ap-
enas de 1,7%, mas a inver-
são  da tendência é muito 
significativa.  P25  

Troika volta  em 
Agosto e  Passos 
quer  ministros cá
A troika volta no final de  
Agosto para a 5.ª revisão, e o
chefe do Governo quer todos 
os ministros nos  seus pos-
tos para ultimar  o trabalho. 

P4

Eleições aquecem 
ruas de Luanda
Com o aproximar das elei-
ções de 31 de Agosto os 
políticos saem à rua e 
alguns descontentes tam- 
bém. Luanda prepara-se 
para um Inverno quente. 

P60 a 68

Comércio 
com a corda 
na garganta
O comércio tradicional é 
um dos sectores mais
fustiga dos pela crise,
vendo as quase o dobro
das lojas a fecharem
relação ao ano passado. 

P48

Redesign final da primeira 
página do jornal Sol

FIGURA 89
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5.1 METODOLOGIA DOS QUESTIONÁRIOS
A metodologia empregue nos inquéritos, refl ecte a metodologia mista da presente 

investigação. Com uma estrutura inicialmente não intervencionista que visa a reco-

lha de dados, passando para a fase de teste da investigação activa, utilizando agora 

um método intervencionista. A aplicação dos questionários reside no culminar da 

investigação, visando em si a extração de premissas que validem o presente estudo.

O questionário é composto por três partes distintas, dados sócio-demográfi cos, prá-

ticas de leitura assim como o teste prático de avaliação dos elementos gráfi cos da pri-

meira página do jornal Sol. Foram eleborados dois questionários idênticos, sendo que 

cada um é direcionado a um grupo da amostra distinto. Estes são análogos nas ques-

tões remetentes aos dados sócio-demográfi cos e práticas de leitura. A sua divergên-

cia ocorre no teste prático de avaliação dos elementos gráfi cos, uma vez que um dos 

questionários incide sobre a maquete original do jornal Sol e o segundo questionário 

incide sobre a maquete do redesign da mesma primeira página do semanário Sol.

Num primeiro inquérito, é apresentada a maquete da primeira página original do jor-

nal Sol de 29 de Junho de 2012. No segundo inquérito, é apresentada uma maquete do 

redesign da mesma primeira página. Segundo as premissas do estudo de casos e crí-

tica literária, ambas as maquetes das primeiras páginas são apresentadas aos inqui-

ridos de forma a serem consideradas como primeiras páginas originais. Ao longo de 

todo o questionário tanto a ordem como o conteúdo das perguntas são análogas de 

modo minimizar a manipulação de respostas. 

Em ambos os questionários, o teste de validação pretende avaliar a imagem, a hie-

rarquia tipográfi ca assim como a distribuição de conteúdos, onde posteriormente as 

análises de ambas as maquetes serão avaliadas em paralelo. Pretende-se com esta 

análise averiguar a funcionalidade das novas soluções gráfi cas aplicadas no projecto 

de redesign.

Foi composta uma amostra heterogénea, com uma faixa etária diversifi cada, onde o 

universo da amostra tem 30 indivíduos. Este é formado por dois grupos de amostra, o 

primeiro com 15 sujeitos, que responderam ao questionário com a maquete do rede-

sign da primeira página do Sol, e os restantes 15, o grupo de controlo, respondeu ao 

questionário cuja maquete fora a da primeira página original do jornal Sol. A distri-

buição de ambos os questionários foi realizada de modo aleatório, sendo estes com-

portam uma relevância idêntica para o estudo. Não esteve presente uma discrimina-
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ção entre leitores e não leitores de jornais. As únicas condicionantes caracterizam-se 

pela resposta a apenas um questionário por inquirido, assim como este ser alfabetizado.

As perguntas presentes no questionário são de resposta fechada, sendo utilizada 

a escala de Likert 29 no terceiro grupo de perguntas. A utilização da escala de Likert 

deve-se á sua pertinência face aos dados a serem recolhidos, assim como ao trata-

mento estatístico que a mesma proporciona.

Anteriormente a ser aplicado á amostra, o inquérito foi testado por três indivíduos, 

sendo efectuadas as correcções necessárias. O questionário (vid. questionário em 

anexo – anexo B) tem o seu início com uma nota introdutória, onde de expõe ao 

inquirido o tema, propósito, objectivos e autoria, assim como estimativa de duração e 

os agradecimento pela sua colaboração.

O primeiro grupo de perguntas – Dados Sócio-Demográfi cos – procura realizar uma 

caracterização do sujeito quanto á sua idade, género e habilitações literárias.

O segundo grupo – Práticas de Leitura dos Jornais – caracteriza os hábitos de leitura 

dos inquiridos, assim como a sua relação com o jornal Sol. Começa-se por questionar 

se o individuo é leitor de jornais, sendo que da sua resposta depende o percurso de 

questões a responder. Esta questão prende-se à discriminação do universo da amos-

tra entre leitores e não leitores de jornais.

Caso o inquirido seja leitor de jornais, procede-se á averiguação da assiduidade de 

leitura; se é leitor do jornal Sol; quais os elementos gráfi cos que identifi ca como mais 

marcantes neste. Na eventualidade do inquirido não ser leitor do jornal Sol, ques-

tiona-se o seu contacto prévio com este, e só posteriormente quais os aspectos gráfi -

cos que considera marcantes nas primeiras páginas das publicações do Sol.

Não sendo leitor de jornais, o inquirido é questionado sobre o seu contacto prévio 

com o jornal Sol. Se este ocorreu, é pedido que identifi que os elementos gráfi cos que 

detém como mais marcantes nas primeiras páginas do Sol. Caso não tenha havido um 

contacto prévio com o jornal Sol, pede-se ao sujeito que continue o questionário no 

terceiro grupo de perguntas.

O terceiro grupo – Teste Prático de Avaliação dos Elementos Gráfi cos da Primeira 

Página do Jornal Sol, materializa as questões de validação do projecto. São apresen-

tadas as maquetes da primeira página do jornal Sol e do redesign da mesma primeira 

página – uma a cada grupo da amostra – sendo os inquiridos questionados quanto 

á sua imagem, hierarquia tipográfi ca e distribuição de conteúdos. As questões são 

 29 A escala de Likert é 

uma escala psicométrica 

utilizada na pesquisa 

quantitativa. Esta 

pretende averiguar o 

nível de concordância 

ou discordância dos 

inquiridos utilizando 

umas escala de 1 a 5, 

sendo 1 - discordo to-

talmente e 5 - concordo 

totalmente. 
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respondidas de acordo com a escala de Likert, sendo o 1 a cotação mais negativa e o 

5 a mais positiva. Como excepção, são apresentadas duas questões, na temática da 

hierarquia tipográfi cas e distribuição de conteúdos. Pede-se a identifi cação da hie-

rarquia tipográfi ca na maquete da primeira página e noutra instancia, a ordem de 

leitura dos blocos de conteúdo. Em ambas as questões pretende-se analisar o nível de 

percepção dos inquiridos nas destintas primeiras páginas do jornal Sol.

A aplicação dos questionários ocorreu no dia 24 de Setembro do presente ano. Esta 

teve lugar numa primeira instância na Faculdade de Arquitectura, Técnica de Lisboa 

e em seguida na Fundação Calouste Gulbenkian, de modo a adquirir uma amostra 

o mais heterogénea possível tanto quanto á faixa etária como quanto á sua ocupa-

ção. Procurou-se estes locais também devido ao grau de instrução dos indivíduos 

que neles frequentam, assim como pela pressuposição de que por frequentarem estes 

locais estariam de algum modo mais predispostos a colaborar com os preenchimen-

tos dos inquéritos. ▲

5.2 METODOLOGIA DE ANÁLISE
A metodologia de análise da informação recolhida através da aplicação de inquéri-

tos teve uma abordagem simples e directa. Inicialmente caracterizou-se a amostra 

quanto á sua idade, género e habilitações literárias, recorrendo a gráfi cos circulares.

No seguinte grupo de questões, procurou-se caracterizar os hábitos de leitura dos 

inquiridos assim como o seu conhecimento do jornal Sol. Mais uma vez, com recurso 

a gráfi cos circulares e percentagens correspondentes ao universo de respostas.

O terceiro conjunto de respostas é dividido em dois grupos onde, embora as ques-

tões a serem respondidas são as mesmas, o primeiro grupo é apresentado com uma 

maquete do redesign da primeira página do jornal Sol, e o segundo – grupo de con-

trolo – com a maquete da página original. As respostas são analisadas em paralelo 

entre os dois grupos, através de gráfi cos circulares, com as respectivas percentagens. 

Nestes encontra-se em destaque a resposta dada com maior frequência por determi-

nado grupo, a cada pergunta. 

Posteriormente a esta análise, considerou-se pertinente descriminar entre os inqui-

ridos que já tiveram contacto com o jornal Sol – quer sejam leitores deste ou não– e 

inquiridos cujo contacto prévio com esta publicação fora nulo. Esta discriminação 

foi por sua vez correlacionada com um conjunto de seis perguntas consideradas as 

mais generalistas e abrangentes de cada grupo – imagem, hierarquia tipográfi ca, cor 
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e organização de conteúdos – assim como ambas as questões do grupo articulação 

dos quatro aspectos; e com os diferentes tipos de questionário – maquete original e 

maquete do redesign. Esta correlação teve como intuito verifi car a diferença de res-

postas de ambos os grupos, consoante o seu conhecimento prévio do jornal Sol. A 

sua pertinência reside no julgamento imparcial e desprovido de pré-conceitos que 

os inquiridos que nunca tiveram contacto com o semanário dispõem, e por sua vez o 

potencial parecer descriminado que os questionados que tiveram contacto com este 

têm, de acordo com a opinião positiva ou negativa formada. Para o tratamento esta-

tístico foi utilizado o programa SPSS 17.0, sendo os dados posteriormente transferidos 

para o Adobe Ilustrator CS5 onde os gráfi cos foram redesenhados. ▲

5.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Gráfico respectivo aos 
idades dos inquiridos

Gráfico respectivo ao 
género dos inquiridos

FIGURA 90

FIGURA 91

1. CAR ACTERIZ AÇÃO DA AMOSTR A

Masculino

Feminino

18 -25

26 - 35

36 - 45

46 - 55

55 <
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No âmbito de enquadrar a amostra no panorama sociodemográfi co analisou-se o seu 

género, idade assim como habilitações literárias. 

No universo total da amostra – 30 indivíduos – 53,3% dos inquiridos foram do sexo 

masculino (16) e 46,7% do sexo feminino (14) (fi g. 93). As suas idades estão num inter-

valo entre os 18 e os 81 anos. A media de idades dos inquiridos é de 33,2 anos. Os 

intervalos com maior predominância são o de 36-45 com 26,5%, 45-55 com 23,2% e o 

intervalo dos 18-25 com 16,7% (fi g. 94). As habilitações literárias da amostra incidem 

43,3% nos licenciados (fi g. 95).

2. PRÁTICAS DE LEITURA DE JORNAIS

Gráfico respectivo ao 
universo de leitores e não 
leitores dos jornais

FIGURA 93

Mestrado

Licenciatura

Bacherlato

12º ano

9º ano

4º ano

Leitores

Não leitores

Gráfico respectivo aos 
habilitações literárias 
dos inquiridos

FIGURA 92
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Gráfico respectivo à 
tipologia de leitura 
dos inquiridos

FIGURA 94

No universo da amostra recolhida, 80% dos inquiridos identifi caram-se como leitores de 

jornais (fi g. 96). Das amostra de leitores, averiguou-se qual a tipologia de jornais que este 

leem (fi g. 97). 45,8 % dos inquiridos afi rma ler tanto jornais diários como semanários. 

Dos questionados que leem apenas um tipo de jornal, a sua preferência assenta nos 

jornais semanários, 33,3%.

 Quanto á periodicidade de leitura, esta predomina claramente nas 2/3 vezes por semana 

com 58,3% dos leitores a reconhecerem-no (fi g. 98). A segunda maior incidência dos 

hábitos de leitura encontra-se nos 25% e diz respeito àqueles que leem o jornal apenas 

uma vez por semana. 

Conclui-se então que a maioria dos leitores de jornais não descrimina entre diários e 

semanários, sendo a sua leitura assídua.

Semanários

Diários

Ambos

Gráfico respectivo à 
periodicidade de leitura 
dos inquiridos

FIGURA 951 vez por semana

2-3 vezes por semana

Diariamente

Mensalmente

Raramente
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Gráfico respectivo aos 
elementos gráficos 
relevantes para os leitores 
do jornal Sol

FIGURA 97

Gráfico respectivo ao 
universo da amostra que 
esteve  e não esteve em 
contacto  com o jornal Sol

FIGURA 98

75% do universo de leitores inquiridos afi rma não ser leitor do semanário Sol (fi g. 99). A 

amostra de leitores do jornal Sol (25% do universo de leitores de jornais), considera a orga-

nização de conteúdos, o elemento gráfi co mais relevante do jornal (66,7%). Os restantes 

elementos relevantes são o papel, o formato, a imagem e o logótipo respectivamente com 

50% (fi g. 100).

Conclui-se que uma parte signifi cante da amostra não é leitora do jornal Sol. Os leitores 

deste semanário identifi cam como elementos gráfi cos mais relevantes  a organização de 

conteúdos, o papel, formato, imagem e logótipo. 

Amostra que já esteve em contacto

Amostra que não esteve em contacto

Leitores

Gráfico respectivo ao 
universo de leitores e não 
leitores do jornal Sol

FIGURA 96

Sim

Não
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Gráfico respectivo aos 
elementos gráficos relevantes  
para amostra que já esteve 
em contacto com o jornal Sol

FIGURA 99

Do universo de inquiridos 56,7% dos inquiridos afi rma já ter tido um contacto prévio 

com o semanário Sol (fi g. 101). Apenas 20% da amostra total é leitor do Sol, face aos 

23,3% que afi rma nunca ter tido um contacto prévio com a publicação. Questionou-

-se a amostra de indivíduos com contacto prévio com o Sol – excluindo os seus leito-

res - sobre os elementos gráfi cos que tinham como mais relevantes no contacto com 

a publicação (fi g. 102). O elemento considerado mais signifi cativo foi a organização de 

conteúdos com 77,8%, seguindo-se da imagem com 66,7% e do formato com 55,6%.

3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS ATRAVÉS DO MEIO DE CRUZAMENTO DE DADOS

Elemento(s) da escala com maior incidência de apreciação

Restantes apreciações

14. CONSIDERA A RELAÇÃO ENTRE IMAGEM E TEXTO EQUILIBRADA?

Gráfico respectivo à 
amostra de inquiridos que 
já estiveram em contacto 
com o jornal Sol

FIGURA 100
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No que toca ao equilíbrio entre o texto e imagem, ambos os grupos da amostra atribuem 

um 4 na escala á maquete original – verifi cando-se uma maior incidência percentual 

na resposta do grupo da amostra dos que não tiveram contacto prévio com o jornal Sol 

(fi g. 104). Já no que toca á maquete do redesign, o grupo de amostra com contacto pré-

vio com o Sol apreciou em 4 e 5 na escala, enquanto que a amostra sem contacto com o 

Sol fez uma apreciação maioritária de 1, 4 e 5 (fi g. 103). Em ambos os grupos da amostra 

a incendia percentual de respostas foi de 33,3%. Numa apreciação geral a maquete do 

redesign teve uma apreciação mais positiva, embora menos consensual.

Gráfico respectivo à 
amostra de inquiridos 
que nunca estiveram em 
contacto com o jornal Sol

FIGURA 101

16. CONSIDERA QUE A HIERARQUIA TIPOGRÁFICA PRESENTE NA PÁGINA PROPORCIONA UMA BOA LEITURA?

Gráfico respectivo a 
amostra de inquiridos que 
já estiveram em contacto 
com o jornal Sol

FIGURA 102
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Quanto á hierarquia tipográfi ca proporcionar uma boa leitura, a apreciação do grupo 

da amostra com contacto prévio com o Sol, foi semelhante para ambas as maquetes, 

repartindo-se entre o 3 e 4 da escala (fi g. 105). Também a incidência percentual das 

respostas para as duas maquetes foi bastante idêntica, percepcionando-se uma per-

centagem ligeiramente mais elevada no grupo da maquete do redesign. A amostra dos 

elementos sem contacto prévio com o Sol, atribuíram um 3 e 4 da escala á maquete ori-

ginal, sendo a sua incidência percentual de 50% em cada um deles (fi g. 106). A maquete 

do redesign suscitou um leque de apreciações mais diversifi cados que foram do 3 ao 5, 

sendo a incidência percentual apenas de 33,3% em cada.

Em ambas as maquetes foi realizada uma apreciação consensual entre o 3 e o 4 da escala 

de Likert. Esta consensualidade é apenas quebrada pela variação entre o 3, 4 e 5 da 

maquete do redesign pelo grupo sem contacto prévio com o jornal Sol.

Gráfico respectivo à 
amostra de inquiridos 
que nunca estiveram em 
contacto com o jornal Sol

FIGURA 103

24. CONSIDERA A UTILIZAÇÃO DA COR ADEQUADA Á IMAGEM DO SOL?

Gráfico respectivo à 
amostra de inquiridos que 
já estiveram em contacto 
com o jornal Sol

FIGURA 104
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A amostra de inquiridos cujo contacto prévio com o Sol fora nulo, fi zeram uma apre-

ciação idêntica da adequação da cor á imagem do semanário – atribuição de 4 na escala 

(fi g. 108). Quanto aos inquiridos com contacto prévio com o Sol, na maquete do rede-

sign a apreciação fora mais positiva (4) do que na maquete original (4) sendo a percen-

tagem de respostas atribuída semelhante (fi g. 107).

Conclui-se que a amostra sem contacto prévio com o semanário Sol faz uma apreciação 

mais positiva de ambas as maquetes, sendo que no panorama geral a maquete do rede-

sign tem uma apreciação mais positiva por porte de ambos os grupos da amostra.

Gráfico respectivo à 
amostra de inquiridos que 
já estiveram em contacto 
com o jornal Sol

Gráfico respectivo à 
amostra de inquiridos 
que nunca estiveram em 
contacto com o jornal Sol

FIGURA 106

FIGURA 105

25. CONSIDERA A ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDOS CLARA?
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A clareza dos conteúdos é avaliada pelos inquiridos com contacto prévio com o Sol 

como sendo mais positiva na maquete do redesign (3) do que na maquete original (2) 

(fi g. 109). Esta consideração foi mais consensual na maquete do redesign, com 58,3% 

de incidência de resposta. Quanto ao grupo de amostra sem contacto prévio com o Sol, 

a sua apreciação foi bastante consensual, com  75% das resposta a incidirem sobre a 

classifi cação 3 da escala (fi g. 110). Já quanto á maquete do redesign a apreciação variou 

entre o 3, 4 e 5, cada uma destas com 33.3% de respostas atribuídas. 

Conclui-se que numa apreciação geral a maquete do redesign teve uma apreciação mais 

positiva, embora não tivesse sido consensual no grupo da amostra sem contacto prévio 

com o semanário. 

28. ACHA ESTA PRIMEIRA PÁGINA APELATIVA?

Gráfico respectivo à 
amostra de inquiridos 
que nunca estiveram em 
contacto com o jornal Sol

FIGURA 107

Gráfico respectivo à 
amostra de inquiridos que 
já estiveram em contacto 
com o jornal Sol

FIGURA 108
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Esta questão originou um núcleo de respostas bastante disperso no que toca á maquete 

original. No núcleo de amostra de sujeitos com contacto prévio com o semanário Sol, 

foi atribuída uma apreciação de 2 e 3, sendo a sua incidência de respostas de 45,5% (fi g. 

111). No que toca á maquete do redesign o maior conjunto de apreciações incidiu sobre 

o 4 da escala, sendo no entanto a incidência de respostas apenas de 33,3%. Quanto ao 

grupo da amostra sem contacto prévio com o Sol, a sua apreciação quanto á maquete 

do redesign foi 4, sendo a incidência de respostas percentualmente sólida com 66,7% 

(fi g. 112). Já na maquete original a apreciação do grau apelativo da página percorre todos 

os pontos da escala de 1 a 5 (1, 2, 3, 4, 5), havendo uma incidência percentual idêntica.

Gráfico respectivo à 
amostra de inquiridos que 
já estiveram em contacto 
com o jornal Sol

FIGURA 110

Gráfico respectivo à 
amostra de inquiridos 
que nunca estiveram em 
contacto com o jornal Sol

FIGURA 109

29. CONSIDERA OS ELEMENTOS DA PÁGINA BEM ARTICULADOS ENTRE SI?
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Quanto á articulação dos elementos da página, no grupo correspondendo á maquete 

do redesign da página tanto os indivíduos com contacto prévio com o Sol, como os que 

não tiveram incidiram a sua resposta no número 4 da escala de Likert – concordo. Está 

no entanto presente uma discrepância de 16,7% do total da amostra a incidir sobre esta 

apreciação, a favor dos inquiridos sem contacto prévio com o Sol (fi g. 114). No grupo da 

amostra com a maquete original, os indivíduos com contacto prévio com o Sol atribuem 

um 3 – não concordo nem discordo na escala, sendo que os inquiridos sem contacto 

prévio com o Sol atribuem um 4 – concordo (fi g. 113). 

Conclui-se que os indivíduos sem contacto prévio com o semanário atribuem uma 

apreciação mais positiva á articulação dos elementos (4). Numa apreciação geral 

ambos os grupos consideram a maquete do redesign com uma articulação também 

esta mais positiva. 

Gráfico respectivo à 
amostra de inquiridos 
que nunca estiveram em 
contacto com o jornal Sol

FIGURA 111

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS ELEMENTOS GRÁFICOS TESTADOS

11. CONSIDERA AS IMAGENS  
     PRESENTES NA PÁGINA 
     APELATIVAS?
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Gráfico respectivo 
à série de questões 

sobre a imagem 

FIGURA 112

12. ACHA O TAMANHO DAS   
     IMAGENS ADEQUADO EM 
     RELAÇÃO Á PÁGINA?

14. CONSIDERA A RELAÇÃO    
     ENTRE IMAGEM E TEXTO 
     EQUILIBRADA?

13. CONSIDERA O 
     ENQUADRAMENTO DA 
     IMAGEM DA MANCHETE 
     APELATIVO?

O bloco da imagem apresenta-se com uma apreciação geral mais positiva para a 

maquete do redesign do que para a maquete original (fi g. 114). Quando se questiona 

a aprazibilidade das imagens, ambas as maquetes foram classifi cadas com um 3 na 

escala, sendo a percentagem desta resposta 53,3% em ambas as maquetes. O elemento 

que distingue a apreciação de ambas as maquetes é o facto de os restantes elementos 

da amostra fazerem uma apreciação entre 1 e 4 para a maquete original e entre 2 e 5 

para a maquete do redesign. Assim, conclui-se que ambas as imagens das maquetes 

são apelativas de modo idêntico, com um ligeiro favorecimento para a maquete do 

redesign devido á incidência das respostas não maioritárias. 
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Quanto ao tamanho da imagem na página, 40% da amostra questionada sobre a 

maquete do redesign avaliou-a em 4 na escala. Já quanto á maquete original, a amos-

tra dividiu a sua pontuação máxima entre o 2 e o 3, com uma incidência percentual de 

33.3%. Pode-se assim concluir que o tamanho das imagens da maquete do redesign é 

mais adequado á página. 

Quanto á questão de o enquadramento da imagem da manchete ser apelativo, ambas 

as maquetes tiveram um incidência de resposta de 4. A variação da percentagem da 

amostra a classifi car as maquetes foi apenas de 14%, favorecendo a maquete do rede-

sign. Conclui-se então que o enquadramento de ambas as maquetes é apelativo de 

modo idêntico. 

No que diz respeito ao equilíbrio da relação imagem texto a predominância de respos-

tas sobre a maquete do redesign incide sobre o 4 e o 5 da escala de igual modo, sendo 

a sua percentagem dentro da amostra de 33,3%. Na maquete original a ponderação foi 

de 4 pontos na escala, sendo a sua incidência percentual também 33,3%. As restantes 

resposta apreciativas abrangeram todos os pontos da escala. Pode-se então constatar que 

existe um maior equilíbrio entre o texto e imagem na maquete do redesign.

15. NUMA PRIMEIRA LEITURA, 
     ASSOCIA A TIPOGRAFIA 
     DA MANCHETE Á IMAGEM?

16. CONSIDERA QUE A 
     HIERARQUIA TIPOGRÁFICA 
     PRESENTE NA PÁGINA 
     PROPORCIONA UMA BOA 
     LEITURA?
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18. A HIERARQUIA 
     TIPOGRAFICA AJUDA 
     NA PERCEPÇÃO 
     DA NOTÍCIA?

20. CONSIDERA QUE OS 
     DIFERENTES ESTILOS 
     TIPOGRÁFICOS (BOLD, 
     ITÁLICO E REGULAR) 
     SÃO UTILIZADOS DE 
     MODO A POTENCIALIZAR 
     A LEITURA?

19. CONSIDERA O TÍTULO DA 
     MANCHETE APELATIVO?

21. ACHA A TIPOGRAFIA 
    CORRECTAMENTE 
    ARTICULADA COM 
    A HIERARQUIA 
    DE INFORMAÇÃO?
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22. CONSIDERA QUE 
     A MANCHETE SE DESTACA 
     PELO SEU ASPECTO 
     TIPOGRÁFICO?

O bloco da hierarquia de informação começa por questionar a associação da tipografi a 

da manchete á imagem, ao que á maquete original é atribuído um valor 2 (pela maioria 

da amostra de 33,3%) (fi g. 115). Na maquete do redesign persiste o valor 4 e 5 (40%) 

Pode-se então concluir que a associação feita entre a tipografi a da manchete e a ima-

gem é superior na maquete do redesign. 

Quanto á hierarquia tipográfi ca proporcionar uma boa leitura, na maquete original é 

feita uma apreciação de 4, onde a amostra inc dente sobre a resposta é de 40%. Na 

maquete do redesign as respostas repartem-se entre a atribuição do valor 3 e 4, com 

40% da amostra a responder, respectivamente. Pela percentagem da amostra na atri-

buição dos valores da e cala ser tão elevada na maquete do redesign e as restantes res-

postas da maquete original se encontrarem dentro do intervalo 4 a1 na escala, pode-se 

concluir que a hierarquia tipográfi ca proporciona uma leitura ligeiramente melhor na 

maquete do redesign. 

No que toca ao auxilio da hierarquia tipográfi ca na percepção da noticia, ambas as 

maquetes se encontram com o valor 3. Uma vez que as percentagens das amostras 

cuja resposta incidiu neste valor são de tal modo próximas que se pode concluir que 

o impacto da hierarquia tipográfi ca na percepção da noticia é idêntica em ambas as 

maquetes. 

Quanto aos títulos da manchete, o grupo de amostra da maquete original obteve uma 

predominância no valor 4, ao que a predominância de respostas na maquete do rede-

sign incidiu no valor 3. Pode-se assim concluir que o titulo da manchete é mais ape-

lativo na maquete original. Quanto á potencialização da leitura através da aplicação 

dos diferente estilos tipográfi cos, houve um claro predomínio da maquete do redesign 

uma vez que as resposta predominantes recaíram no valor 4 e 5 da escala. Na maquete 

original o valor predominante fora o 3. Pode-se então concluir que os estilos tipográ-

fi cos funcionam como um maior potencializador da leitura na maquete do redesign. 

Gráfico respectivo 
à série de questões 
sobre a hierarquia

FIGURA 113
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Gráfico respectivo à 
série de questões sobre a  

organização de conteúdos

FIGURA 114

A articulação da tipografi a incide em maior escala no valor 4 na maquete do redesign, 

sendo que o grupo da amostra da maquete original reparte-se entre o valor 2 e o valor 

3. Conclui-se assim que está presente uma melhor articulação da tipografi a com a hie-

rarquia de informação na maquete do redesign. 

No que toca ao destaque da manchete pelo aspecto tipográfi co, ambos os grupos de 

amostras incidem as suas respostas no valor 4. Havendo uma percentagem maior do 

grupo de amostra da maquete do redesign a fazer esta apreciação, e tendo em conside-

ração que a apreciação do restante grupo de amostra da maquete original se encontra 

entre os valores 1 e 4, pode-se concluir que a o destaque da manchete pelo seu aspecto 

tipográfi co é ligeiramente superior na maquete do redesign.

26. CONSIDERA 
     A COMPOSIÇÃO
     GRÁFICA DENSA?

25. CONSIDERA 
     A ORGANIZAÇÃO 
     DE CONTEÚDOS CLARA?

27. ESTA DISTRIBUIÇÃO 
     DE CONTEÚDOS 
     CONVIDA-O Á LEITURA?
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A apreciação das amostras de ambos os grupos recai sobre a organização de conteú-

dos de uma forma quase idêntica (fi g. 116). Na clareza de conteúdos, ambos os grupos 

amostrais atribuem 3 valores da escala, com uma diferença de 13,3% na incidência 

percentual da atribuição do respectivo valor, favorecendo a maquete do redesign. 

O intervalo de variação de respostas vai de 2 a 4 na maquete original e de 2 a 5 na 

maquete do redesign. No que diz respeito á densidade da composição da primeira 

página, 40% do grupo de amostra da maquete original atribui o valor de 4 na escala, 

sendo que também 40% do grupo da amostra da maquete do redesign atribui-lhe o valor 

3. Pode-se assim conclui que a maquete original é mais densa que a maquete do redesign. 

Quanto á distribuição de conteúdos ser convidativa á leitura, a amostra da maquete 

original atribui um valor de 3 na escala (40%). Os restantes elementos do grupo 

da amostra variam a sua resposta entre os valores de 1 a 4. O grupo da amostra da 

maquete do redesign tem um núcleo de respostas predominante no valor 3 e 4 (40%). 

Conclui-se que a distribuição de conteúdos é mais convidativa na maquete do redesign.

Gráfico respectivo à série 
de questões sobre a cor

FIGURA 115

23. CONSIDERA QUE A COR 
     ESTIMULA A ATENÇÃO 
     DADA Á PÁGINA?

24. CONSIDERA A UTILIZAÇÃO 
     DA COR ADEQUADA 
     Á IMAGEM DO SOL?
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No bloco de analise da cor a maquete do protótipo destaca-se claramente da maquete 

original (fi g. 117). Quando questionada sobre o estimulo da atenção proporcionado 

pela cor, a amostra do grupo da maquete do redesign recai sobre os valores 4 e 5 na 

escala – ambos com uma incidência percentual de respostas de 33,3%. Já na amostra 

da maquete original, a sua apreciação recai sobre o valor 2 (33,3%). Pode-se concluir 

que as cores da maquete do redesign estimulam mais a atenção para a página. Quanto 

á pertinência da cor utilizada face á imagem do Sol, na maquete original as respos-

tas recaíram maioritariamente sobre o valor 3 (33,3% da amostra), e na maquete do 

redesign sobre o 4 (40% da amostra). A apreciação dos restantes sujeitos de ambos os 

grupos amostrais recaíram sobre os demais valores da escala. Conclui-se assim que a 

utilização da cor é mais pertinente na maquete do redesign.

Gráfico respectivo à série de 
questões sobre a articulação 

dos 4 elementos

FIGURA 116

29. CONSIDERA OS 
     ELEMENTOS DA PÁGINA 
     BEM ARTICULADOS 
     ENTRE SI?

28. ACHA ESTA PRIMEIRA 
     PÁGINA APELATIVA?
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No bloco da articulação dos 4 aspectos verifi ca-se uma predominância de uma apre-

ciação de valor 4 da escala, existindo no entanto variações quanto aos demais valores 

mais altos (fi g. 118).

Na questão que avalia se a primeira página é apelativa, no grupo da amostra da 

maquete original, o maior numero de apreciações incide sobre os valores 3 e 4 

(33,3%). Quanto aos polos de resposta do grupo de amostra da maquete do redesign 

estes estendem-se pelos valores 2, 3, e 4 (28,7%). Apesar de este ter um polo de res-

postas mais negativo que o grupo da maquete original, as considerações do grupo da 

amostra recaem sobre o valor 5. Por sua vez, a apreciação do restante grupo da amos-

tra da maquete original incide sobre os valores 1 e 2. Assim, conclui-se que o grau 

de apelo da primeira página é idêntico em ambas as maquetes. Quanto á articulação 

dos elementos na página, a apreciação de ambas as maquetes recai sobre o valor 4. 

No entanto na maquete original a mesma percentagem da amostra (33,3%) atribui 

também o valor 3. Ao que a percentagem da amostra a atribuir o valor 4 na maquete 

do redesign é 46,7%. Assim pode-se concluir que embora os polos atribuídos a ambas 

as maquetes incidam no valor 4, a maquete do redesign tem uma ligeira melhor arti-

culação de elementos na página devido á percentagem da amostra que lhe atribui 

o valor 4. ▲

5.4 SÍNTESE
Após a analise dos dados recolhidos pelos questionários alcançam-se ás seguintes 

premissas quanto ás características sócio demográfi cas, aos hábitos de leitura e aos 

elementos gráfi cos da primeira página do semanário Sol.

Alcançou-se uma amostra heterógena de 30 indivíduos onde 14 seriam do sexo femi-

nino e 16 do sexo masculino. Com uma media de idades de 33,3 o intervalo de idade 

dos questionados foi dos 18 aos 81. As habilitações literárias da amostra incidem 

principalmente em licenciados (43,4%) e ensino secundário (23,3%). No universo 

da amostra recolhida verifi cou-se que 80% desta é leitora de jornais, ao que se pode 

concluir que existe um numero signifi cativo de leitores de jornais na população por-

tuguesa.

Quanto ao tipo de jornais de preferência dos leitores, a generalidade de respostas 

incide tanto nos jornais semanário como nos diários (45,8%). Quando os leitores são 

fi delizados apenas a um tipo de jornal, estes escolhem tendencionalmente os jornais 

semanários. (33,3%). 58,3% dos leitores afi rma ler jornais de duas a três vezes por 
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semana, ao que se pode concluir que estes são leitores habituais.

Apenas 25% dos leitores afi rma ser leitor do jornal Sol, ao que se pode concluir que o 

numero de leitores do Sol no presente questionário não é genericamente abundante. 

No entanto, no universo da amostra 56,7% já teve contacto com a publicação face aos 

20% da amostra total que são leitores do semanário. Os elementos gráfi cos comuns 

identifi cados tanto pelos leitores do Sol, como por aqueles que já tiveram um contacto 

com este são a organização de conteúdos, a imagem assim como o formato. Quanto 

aos elementos gráfi cos testados, reúnem-se os componentes que se destacaram no 

projecto de redesign da primeira página do Sol, face á página original.

No uso da imagem destaca-se o uso do tamanho da fotografi a na página assim como a 

relação entre o texto e a imagem, devido á sua aplicação ter sido mais apropriada face 

á primeira página original.

No que toca á organização de conteúdos, esta é considerada menos densa e conse-

quentemente também mais convidativa á leitura do que na primeira página original 

do semanário. A aplicação da cor é apreciada como sendo consideravelmente mais 

estimulante á leitura, sendo a sua aplicação também tida como mais adequada á ima-

gem do Sol.

Na hierarquia da informação os elementos que mais se destacaram fora a associação 

da tipografi a á manchete assim como o competência de os estilos tipográfi cos para 

potencializarem a leitura. Também a articulação da tipografi a com a hierarquia de 

informação é signifi cativamente superior no redesign da primeira página.

A articulação de conteúdos é por sua vez ligeiramente superior na capa fruto do rede-

sign. Apesar de a amostra ter revelado um leque de características superiores no rede-

sign da primeira página do Sol, quando se refere o quão apelativa é a página, esta 

revela-se ao mesmo nível da primeira página original.

Quando se procura verifi car a diferença da avaliação dos elementos gráfi cos, entre os 

inquiridos que tiverem um contacto prévio com o jornal Sol e aqueles cujo contacto 

até a data tinha sido inexistente, verifi cou-se que, de um modo geral a avaliação dos 

sujeitos sem contacto prévio com o Sol foi mais positiva para ambas as maquetes. O 

que leva a concluir que embora tenha sido feita uma apreciação mais positiva, ao ter 

sido comum a ambas as maquetes, invalida a premissa que um julgamento imparcial 

e não infl uenciado pelo conhecimento prévio do Sol, levaria a um parecer mais des-

criminado entre as maquetes. ▲
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo da investigação pretendeu-se compreender e avaliar os elementos do design 

editorial e o seu comportamento na primeira página do jornal impresso, em concreto 

no semanário Sol. Sobretudo, procurou-se conceber um padrão de soluções gráfi cas 

efi cazes e pertinentes ao semanário Sol, a fi m de comprovar que estas resultam numa 

ferramenta imprescindível para o sucesso do redesign e optimização da identidade 

do jornal.

No decorrer do estudo empírico do processo evolutivo dos jornais impressos, reve-

lou-se que este esteve em constante ligação com a evolução das Artes Gráfi cas, gra-

dualmente superado pelas novas tecnologias e fi nalmente atingindo um período da 

crise. O decréscimo do índice de leitores sucedeu-se devido ao aparecimento dos 

novos meios de comunicação gratuitos, que competem com o jornal pago. O período 

da crise da imprensa está a pôr em questão o actual modelo dos jornais, apostando 

cada vez mais nos projectos de redesign. Na expectativa da efi cácia dos resultados, 

são avaliados e manipulados os elementos gráfi cos de forma a potencializar o con-

teúdo informativo, benefi ciando a publicação. 

A fase seguinte da investigação intende um observação directa das primeiras páginas 

do jornal Sol e Expresso – os casos de estudo.

Da analise dos casos de estudo extraem-se os componentes que defi nem um projecto 

editorial. Estes elementos, de carácter constantes, defi nem a identidade e  estilo de 

publicação de um jornal; o logótipo e os eu posicionamento, a tipografi a e a sua hie-

rarquia, a gama cromática e o layout. 

 Fruto deste método de investigação conclui-se ainda que os elementos com maior 

destaque visual são as imagens, os títulos e o logótipo. Extrai-se desta análise um 

padrão de soluções gráfi cas comum aos semanários, onde a localização dos conteú-

dos de maior relevância encontram-se na metade superior da página. Observa-se um 

contraste visual acentuado entre os elementos gráfi cos, sendo que a mancha tipogra-

fi a prevalece á mancha de imagem. Conclui-se ainda que os conteúdos em que incide 

uma maior importância são apresentados com um sentido predominantemente hori-

zontal. Estes são por norma a manchete, o logótipo e pontualmente os destaques.

Em suma, estas opções gráfi cos num projecto editorial da primeira página de um jor-

nal, defi nem a hierarquia de informação.
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O método da validação do projecto, através de uma amostra heterogénea de 30 pes-

soas, entendeu uma avaliação independente das duas primeiras páginas do jornal Sol –

da página original e da proposta do redesign. Posteriormente, os resultados foram 

comparados com o objectivo de avaliar a efi cácia das premissas que foram aplica-

das no projecto de redesign, assim como verifi car a que níveis esteve presente uma 

melhora da imagem do jornal Sol. O grau da satisfação do projecto de redesign foi tes-

tado a nível da imagem, cor, hierarquia tipográfi ca, distribuição dos elementos grá-

fi cos assim como da articulação entre estes. De um modo geral obteve-se uma satis-

fação positiva homogénea entre os inquiridos. O agrado dos entrevistados revelou-se 

signifi cativo, tanto quanto ao grafi smo geral, como nos aspectos mais específi cos, o 

que culminou numa apreciação superior da primeira página alvo de redesign do que 

da primeira página original.

Do confronto da maquete de redesign da primeira página do Sol, com os leitores 

inquiridos, extraíram-se princípios gráfi cos assentes no design editorial da primeira 

página do jornal Sol, que poderão servir como guias orientadoras para desenho de 

outras primeiras páginas de jornais. 

As premissas adquiridas assentam na imagem, onde no âmbito de atrair a atenção do 

leitor é crucial a utilização de uma imagem em grande escala, centralizada, que ocupa 

um espaço predominante na página. O seu enquadramento irregular e o plano apro-

ximado também benefi ciam este fi m. Por sua vez, a hierarquia tipográfi ca facilmente 

identifi cável, que corresponde á importância da notícia, clarifi ca a organização da 

informação. Ao nível tipográfi co, a utilização de diferentes estilos assinala a impor-

tância da notícia, enquanto o emprego da caixa alta em grande corpo de letra, agregada a 

um contraste cromático, proporciona um destaque à manchete. Para um maior estímulo da 

atenção do leitor é essencial uma aplicação da cor a grandes superfícies. 

Fruto da comparação entre o redesign e a primeira página publicada do Sol, pode-se 

afi rmar, com a predominância da preferência dos leitores pelas opções gráfi cas ine-

rentes ao redesign, que a hipótese de investigação é válida. 

Assim, considera-se comprovada a hipótese da investigação, pois os elementos do 

design editorial infl uenciam o redesign da primeira página do semanário Sol. Sendo 

através da aplicação destes elementos alcançada uma clara percepção da hierarquia 

de informação. A utilização coerente dos componentes gráfi cos estrategicamente 

utilizados, são ferramentas imprescindíveis para o sucesso do redesign e optimização 

da identidade do jornal. ▲
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6.2 CONTRIBUTO E RECOMENDAÇÕES 
     PARA ESTUDOS FUTUROS

Embora com uma incidência crescente, a realização de projectos de cariz teórico ou 

teórico-pratico no âmbito do design editorial dos jornais portugueses ainda escas-

seia. Neste panorama, a presente investigação encontra aqui uma dos seus grandes 

contributos – o acréscimo de conhecimento científi co na área do design editorial, 

especifi cado na imprensa generalista portuguesa. 

Este estudo contribui com a sua metodologia de investigação para os futuros estudos 

no âmbito do design editorial incidente na imprensa generalista, devido à insufi ciên-

cia dos recursos e mecanismos de investigação efi cientes nesta área científi ca. O rigor 

das premissas alcançadas leva a acreditar que a metodologia do projecto é pertinente 

podendo ser utilizada por futuros investigadores.

A importância do design editorial na comunicação das notícias é enaltecida pelos 

resultados adquiridos nos testes de validação do projecto. Também a importância do 

estudo dos elementos gráfi cos é relevante na área de design de comunicação, contri-

buindo para o desenvolvimento da área de design editorial.

Ao refl etir nas recomendações a realizar a partir do presente estudo, começo por 

sublinhar a relevância de estudar o impacto do redesign ao nível do logótipo e fonte 

tipográfi ca. Uma outra questão que seria pertinente para futuros estudos é a analise 

da função da fonte tipográfi ca no jornal.

Também a abordagem do redesign no miolo do jornal seria apropriada a futuros 

estudos. ▲
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GLOSSÁRIO

GLOSSÁRIO
Antetítulo

Título secundário que antecede o título.

Área útil  

Área disponível para manipulação de texto e imagem de uma página.

Berliner 

Formato de um jornal com dimensão de 460x310 mm.

Blog 

É um website, cuja estrutura permite uma regular actualização a partir dos acrés-

cimos dos artigos e post.

Breves

Curto resumo ou excerto da notícia que se encontra no miolo do jornal.

Broadsheet 

Ou folha grande, é o formato do jornal com dimensão de 560 x 400 mm.

Caixa alta 

Utilização da tipografi a em letra maiúscula. 

Caixa baixa  

Utilização da tipografi a em letra minúscula .

Coluna

Espaço vertical em que se divide a grelha de uma página. 

Corpo de letra 

Altura da letra compreendida entre a sua ascendente e descendente.

Grelha

Divisão ortogonal da página em função da organização do texto e imagem.

Hierarquia tipográfi ca 

Níveis de importância visual defi nidos pelas propriedades da tipografi a como 

a fonte, o corpo de letra e o estilo. 

Hyperlink 

É uma ligação entre documentos na Internet que podem ser imagens, texto, som ou vídeo.

Layer 

No âmbito do design gráfi co o termo layer utiliza-se para descrever diversos níveis 

onde são colocados elementos gráfi cos. 

Layout 

Organização da distribuição física de elementos gráfi cos criando uma composição.

Logótipo 

É uma representação gráfi ca que se refere ao nome e ao conceito particular de uma 

marca com o recurso tipográfi co e/ou simbólico. 
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GLOSSÁRIO

Manchete 

É o título principal de maior destaque situado na primeira página de um jornal, 

que corresponde á notícia mais importante, que também pode conter uma imagem 

associada.

Margem  

Espaço não utilizado que envolve a área útil da página, sendo distinguido por 

superior, que se encontra ao topo, inferior ao fundo e laterais direita e esquerda. 

Media

Meios de comunicação social tais como televisão, imprensa, rádio entre outros.

Online 

Estado de conexão à Internet em tempo real.

Paginação

Organização gráfi ca dos elementos como texto, fotografi a, ilustração, gráfi cos 

numa composição, baseada num projecto gráfi co para uma publicação.

Ponto 

Medida de mensuração do corpo de letra.

Publicação jornalística 

É o suporte impresso editado com uma determinada periodicidade, que suporta a 

prática de reunir, redigir, editar e publicar as informações sobre eventos actuais.

Rebranding 

É o processo de renovação, de revitalização de uma determinada marca, produto, 

serviço ou empresa ao nível do nome, logótipo, identidade, estratégia ou combi-

nação de todos estes elementos.

Redesign 

Optimização do produto através da introdução das alterações ao nível estético 

e/ou funcional.

Segunda manchete 

É a segunda principal notícia na primeira página de um jornal, que costuma ter 

a mesma relevância que a primeira manchete e por norma contem uma imagem 

associada á notícia. 

Serifa 

Também designada como patilha, é um espassamento que remata ambas as extre-

midades de letra, tanto em caixa alta como em caixa baixa.

Spread 

Dupla página de uma publicação.

Subtítulo 

Título secundário relacionado com o principal.
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GLOSSÁRIO

Tablóide 

Formato de um jornal com dimensão de 400 x 280 mm.

Tipo 

Carácter tipográfi co.

Tipografi a 

É o desenho e arranjo de letras, primordialmente associado á impressão.

Tiragem 

Número de exemplares de uma publicação.

Título 

Elemento de identifi cação de um texto que indica uma chamada de atenção para 

a matéria abordada.

World Wide Web 

Rede de hipermédia executada na Internet.

Website 

Sítio electrónico que contem hipertexto acessível na Internet.

Zoom 

Enquadramento de uma imagem baseado numa aproximação ou afastamento 

sem aproximação ou afastamento reais.





ANEXOS
Anexo A - Selecção de capas para o estudo de casos

Anexo B - Estrutura de questionários



ANE XOS

214

ANEXO A

€101.000.000* ESTA SEXTA-FEIRA

JACKPOT*P
re

vi
sã

o

Director
José António Saraiva

Director Adjunto
José António Lima

Subdirector
Vítor Rainho

Edição n.º 307
20 Julho 2012

Todas as
sextas-feiras
nas bancas em

Portugal
Angola
Moçambique

www.sol.pt

Preço

2
euros

Válido de 20 a 26
de Julho

Hojedistribuímosmaisum
volume dasCartas deMa-
ria Barroso a Mário Soa-
res. O custo adicional é de
2,90 euros.

Cartas
de amor
aMário
Soares

RECUPERÁMOSOCRÉDITO

� ÉcomestaperguntaqueoPresi-
denterespondeaosquepedemmais
tempooumaisdinheiro, adiantando
queodéficenãoéhojeomais impor-
tante.NestaentrevistaaoSOL,Cavaco

SilvafalaaindadeMerkel,Hollande
eBarroso, elogiaVítorGaspar,dizque
Portugalrecuperouacredibilidade
externa, efazumbalançodaCPLP,
cujacimeiracomeçahoje.� Pág. 6

‘MAIS TEMPO
PARAQUÊ?’

Passos exige
aosministros
‘férias
cá dentro’�Pág. 16

Seguro recusa
participar no
Governo�Pág. 22

Portugueses
pedem àApple
40milhões �Pág.59

Júdice revela
convites de
Sócrates �TABU

Pedro Reis
comentavenda
daTAP�Pág. 56

A Madeira em
chamas �Pág.78

AdefesadeVale
e Azevedo �TABU

M
IG
U
E
L
S
IL
V
A

Milionários
indianos vêm
a Portugal
Umacomitivade 170 investido-
res indianos vemaPortugal es-
tudar omercado – e temencon-
tros previstos comoGoverno e
comlíderesdebancos.�Pág. 50

Ernst & Young
aconselha
Governo
a ‘rasgar’ PPP
�Pág. 10

Carvalho da Silva
‘Só ditadura
pode impor
2.º pacote de
austeridade’
�Pág. 14

Villaverde
Cabral ‘julga’
PassosePR�Pág.54

Director
José António Saraiva

Director Adjunto
José António Lima

Subdirector
Vítor Rainho

Edição n.º 305
6 Julho 2012

Todas as
sextas-feiras
nas bancas em

Portugal
Angola
Moçambique

www.sol.pt

Angola passa
África do Sul

Preço

2
euros

A
N
T
Ó
N
IO

C
O
T
R
IM

/L
U
S
A

� Angola pode ultrapassar a

África do Sul até 2016 e Mo-

çambique será dos países

com maior crescimento. Os

dados são do The Econo-
mist, que aponta 4 países

lusófonos como motores

do crescimento africano.

�Pág. 62

Miguel Veiga
condenado por
novo plágio
� Oito anos depois de ter sido

afastado do Expresso por

práticas de plágio, o advoga-

do do Norte foi conde-

nado em tribunal por

um crime damesma

natureza. �Pág. 27

Torres Couto
volta ao PS
� O antigo líder da UGT

regressa à política activa,

entrando para a direcção

do PS-Setúbal. Também

Pedro Silva Pereira, ex-minis-

tro de Sócrates, volta à tona,

integrando a direcção

da distrital de Lisboa.

�Pág. 16

OGovernoestácom
muito receiodagre-
vedosmédicosde 11
e 12de Julho, que
promete seramaior
desdeos temposde
LeonorBeleza.Mas
nãohaverárequisição
civil� Pág. 4

ACIDENTES COMAERONAVES FICAMPOR INVESTIGAR � Pág. 22

MACEDOCOMMEDO

Todos os
líderes com
notas idênticas
� Um painel de senadores dá

praticamente a mesma nota

a todos os líderes políticos e

empresariais. Desde Proen-

ça e Saraiva, com 12, a Cava-

co e Passos, com 11, as dife-

renças são mínimas.�Pág. 6

Válido de 6 a 12
de Julho

Cartas
de amor
aMário
Soares
Hojedistribuímoso4.ºvolu-
medoÁlbumdeMemóriasde
Maria Barroso, cujo plano
apresentamos na pág. 36. O
custoadicionaléde2,90euros.

€52.000.000* ESTA SEXTA-FEIRA

JACKPOT*P
re

vi
sã

o

€75.000.000* ESTA SEXTA-FEIRA

JACKPOT*P
re

vi
sã

o

Cavaco ao SOL
Na próxima 6.ª
feira publicare-
mosumagrande
entrevista como
PresidentedaRe-
pública, que abor-
dará a crise na Europa e seus
reflexos emPortugal. A cimei-
ra daCPLP, que começaránes-
se dia em Maputo, será outro
tema em destaque.

Cândida Almeida
‘Empresários
metidos em
celas debaixo
da terra’�Tabu

Maria de
Belém comenta
subsídios �Pág.6

Impostos
dividemPassos
ePortas�Última

Director
José António Saraiva

Director Adjunto
José António Lima

Subdirector
Vítor Rainho

Edição n.º 306
13 Julho 2012

Todas as
sextas-feiras
nas bancas em

Portugal
Angola
Moçambique

www.sol.pt

Novo
escândalo
na Casa Pia

Preço

2
euros

J
O
S
É
S
E
N
A
G
O
U
L
Ã
O
/L
U
S
A

� O MP deduziu acusação

contra o empregado de um

ateliê de escultura suspeito

de pedofilia. A notícia foi

dada pelo SOL há cinco

anos mas desmentida

na altura. �Pág. 27

Médicos
cubanos
chumbam
no exame
� Quase um terço dos 40mé-

dicos cubanos que vão traba-

lhar nos centros de saúde

chumbaram na prova oral

de Português. �Pág. 24

Angola conclui
1.900 km
de estrada
� Há muitas centenas de qui-

lómetros de estradas novas

em Angola e outras vias fo-

ram reabilitadas. O investi-

mento atingiu os 2mil mi-

lhões de dólares e cobriu

todo o país. �Pág. 61

O número é es-
magador: 4 festi-
vais na região de
Lisboa factura-
ram 32milhões
de euros de recei-
tas de bilheteira.
A crise não está
a passar por aqui.
� Pág. 56

FUSÃO DE FREGUESIAS AFECTA AUTÁRQUICAS �Pág. 16

32MILHÕESEMBILHETES

AlbertoAmaral
pede inquérito
à Lusófona
� O presidente da agência

para a avaliação do ensino

superior defende um

inquérito aos créditos

atribuídos pela Lusófona

e por outras universidades.

�Pág. 22

Válido de 13 a 19
de Julho

Álbum de
Memórias
deMaria
Barroso
Hojedistribuímosmaisumvo-
lumedoÁlbumdeMemórias
deMariaBarroso,cujoplano
apresentamos na pág. 25. O
custoadicionaléde2,90euros.
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Todas as
sextas-feiras
nas bancas em

Portugal
Angola
Moçambique
Cabo Verde
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Paulo Campos
censuroudados
enviados aoTC

Válido de 25 a 31
de Maio

Preço

2
euros
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� O ex-secretário de Estado

Paulo Campos não enviou

para o Tribunal Constitucio-

nal dados relevantes

sobre os contratos

das novas estradas.

�Pág. 56

Em parceria com:HTC ChaChaCha

Nokia C1-01

tmn mini stone

139,90€
[189,90]

[45,90]

[34,90]

35,90€

24,90€

Descontos
VER

PÁG. 25

10 cromos
de Eusébio

PJ acha que
Guedes é
o estripador
� JoséGuedes vai a tribunal

porumcrimepraticadoem

Aveiro. E, peranteos dados re-

colhidos, a PJ está convencida

dequeéeleoestripadorde

Lisboa. OSOLéamplamente

citadona acusação.�Pág. 4

Maior parque
jurássico domundo
na Lourinhã
� Omaiorparquemundial

de dinossauros

vai nascer

na Lourinhã, onde

foram descobertos

importantes

trilhos. �Pág. 30

Operação
Monte
Branco
Olançamento
indiscriminado
denomesnapraça
públicapodecom-
prometera investi-
gação.O juizCar-
losAlexandreestá
noolhodofuracão.
� Pág. 6

ÁLCOOL: PGR LANÇA CONFUSÃO � Pág. 26

€ .000.000* ESTA SEXTA-FEIRA

JACKPOT*P
re

vi
sã

o

TIROSNO ESCURO
‘Seremos
o caso
de sucesso
da Europa’
�Pág. 52

CACHECOLOUBONÉ
Um cachecol ou um boné com
as cores de Portugal, desenhado
exclusivamente para o SOL,
será oferecido com as próximas
edições de 1, 8 e 15 de Junho.

PRÓXIMA SEMANA

Álvaro Santos Pereira

Primeiras páginas do Sol no 
periodo entre 20 de Julho de 2012 
e 25 de Maio de 2012

FIGURA 117

Edição do Sol de 20 de Julho de 2012

Edição do Sol de 6 de Julho de 2012

Edição do Sol de 13 de Julho de 2012

Edição do Sol de 25 de Maio de 2012
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ANEXO B

Edição do Expresso de 21 de Julho de 2012

Edição do Expresso de 30 de Julho de 2012

Edição do Expresso de 7 de Julho de 2012

Edição do Expresso de 22 de Junho de 2012

Justiça vai alargar
investigação às
privatizações das
elétricas para lá dos
assessores do Estado

A investigação suspeita de pa-
gamento de luvas e manipula-
ção de preço na venda da
EDP e da REN, através da
Akoya, empresa suíça envolvi-
da no caso ‘Monte Branco’,
alegadamente especializada
em fuga ao fisco. O comunica-
do do DCIAP a centrar a in-
vestigação exclusivamente
na Caixa e na Perella está a
causar mal-estar.  E8

Caso das
privatizações
da EDP e REN
com mais
suspeitos

21 de julho de 2012
2073

¤3,00

Diretor: Ricardo Costa

Diretores-Adjuntos: Nicolau Santos,
João Garcia, João Vieira Pereira e Miguel Cadete

Diretor de Arte: Marco Grieco

Fundador: Francisco Pinto Balsemão

www.expresso.pt

24h
Eanes contra
privatização da RTP
O ex-Presidente da Repúbli-
ca Ramalho Eanes declarou
apoio aos subscritores do ma-
nifesto “Em defesa do serviço
público de televisão”, que se
opõe à privatização da RTP.
O documento, cujo mentor é
o cineasta António-Pedro Vas-
concelos, já foi assinado por
mais de 120 pessoas.

Ministros com
férias cá dentro
Este ano, os ministros têm di-
reito a férias na 1ª quinzena
de agosto. Mas de preferên-
cia sem viagens ao estrangei-
ro por causa da crise, um pe-
dido de Passos Coelho.

Mendes não quer
substituir Relvas
“As remodelações fazem-se
com pessoas que estão na po-
lítica ativa e eu não estou.”
Marques Mendes afastou as-
sim a hipótese de substituir
Miguel Relvas no Governo su-
gerida por Marcelo Rebelo
de Sousa.

Bilhim pressionado
O presidente da Comissão de
Recrutamento e Seleção pa-
ra a Administração Pública,
João Bilhim, revela que há
pressões contra o seu traba-
lho. Até do lado do partido
do Governo há resistências à
mudança, afirma.  E11

Infarmed
investiga
mortes por
remédios

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL,
ESPAÇOS & CASAS e EMPREGO e ainda
GUIA DO ESTUDANTE e ESPECIAL CERVEJAS

333 mortes nos últimos
três anos podem ter sido
causadas por reações
adversas a medicamentos.
Doentes vão poder
alertar pela net P22

“A troika e o
Governo estão
de um lado, o PS
está do outro”

Portugueses nos Jogos Olímpicos

Relvas
quer ficar
até vender
RTP

PJ: houve
mão humana
no incêndio
da Madeira P24
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Ministro quer manter-se
no Governo até fechar
dossiês autárquico e
RTP. Passos defende-o:
‘‘Ele é um doer (fazedor)’’

> Líder do PS recusa acordo prévio para OE de 2013
> Luís Montenegro não exclui mais impostos
> Finanças querem taxar PPP e cativar mais despesa P4

A OUTRA JOANA VASCONCELOS Portugal chega aos Jogos de Londres sem os ases do passado mas com uma geração de futuro
que andou quatro anos a partir pedra para chegar agora à obra de arte (de ouro, prata ou bronze). Da canoísta Joana Vasconcelos (na
foto) à judoca Telma Monteiro, o Expresso tirou o retrato a 12 atletas olímpicos (R32) e não esqueceu os que ficam, como Nélson Évora,
que fala sobre a lesão que lhe retirou a hipótese de revalidar o ouro de Pequim (P36). A cerimónia de abertura realiza-se sexta-feira

Passos Coelho foi à Comis-
são Política do PSD defender
o ministro-adjunto — ‘‘ele é
um fazedor e faz bem’’ — e
avisar que não é por alguns o
quererem fora do Governo
que o vai tirar. Miguel Relvas
e Lusófona recusam prestar
mais esclarecimentos sobre
a licenciatura do ministro,
mas há novas contradições
por explicar. P8

Bunker da
NATO em
Oeiras pode
ir para
Espanha P11

ANTÓNIO JOSÉ SEGURO AO EXPRESSO

Juízes do
Freeport
suspeitam de
corrupção P3

Condenados
do BPN gerem
fundos do Estado

Ministro da Economia barrado na Covilhã P7

Ex-sócio de Moedas
gere rendas sociais

Santos Pereira e Vítor Gaspar com
segurança reforçada há quatro meses

Passos rejeita mais
austeridade e quer
negociar com a troika

Vai haver cursos
práticos no 5º ano

Francisco
Louçã: “O PS
é um partido
corrompido”

Como Paulo
Bento geriu
o balneário
da seleção

24h
Portas protege
carne portuguesa
Paulo Portas cumpriu o “1º
objetivo” da sua visita ao Ca-
zaquistão: levantar as barrei-
ras sanitárias à importação
de carne portuguesa. 50 pro-
dutores portugueses de car-
ne passam a poder exportar
para o Cazaquistão e Rússia.

Operação
‘Remédio Santo’
Quatro dos dez detidos no
âmbito da alegada fraude con-
tra o Serviço Nacional de Saú-
de vão aguardar julgamento
em prisão preventiva, três
em prisão domiciliária e os
outros três ficam obrigados a
apresentações periódicas às
autoridades.  P22

Singapura congela
investimento
A empresa de Singapura
PSA, concessionária do termi-
nal de contentores de Sines,
diz que não avança para o in-
vestimento na 3ª fase do Ter-
minal XXI sem o Governo es-
clarecer as alterações que vai
fazer nos portos.  E6

Ministro da Defesa
cancela helicópteros
Os helicópteros NH90 para o
Exército, afinal, já não vão ser
comprados. O ministro da De-
fesa, Aguiar Branco, decidiu
anular o concurso, no valor
de ¤400 milhões. A razão é
simples: não há dinheiro.  P12

Eusébio sofreu AVC
O embaixador da Seleção vai
ficar internado por tempo in-
determinado no hospital da
Luz, “em vigilância perma-
nente e tratamento ativo” de-
pois da crise vascular cere-
bral que sofreu na Polónia.

Com o défice a derrapar e a
atingir 7,9% no primeiro tri-
mestre, soaram as campa-
inhas de alarme, e o Governo,
no discurso público, mantém
todas as opções em aberto.
Mas, internamente, nas reu-
niões do Executivo e do PSD,

o sinal está dado: não há con-
dições para mais austeridade
sobre os portugueses e a solu-
ção passa por se conseguir ne-
gociar uma folga com a troi-
ka. Passos acredita que está
em condições de o fazer. E o
CDS também não aceita mais
impostos. Para acertar as con-
tas deste ano, o Governo pre-
para mais cativações, acelera
as privatizações e admite re-
correr outra vez aos fundos
de pensões bancários.  P5

Armando Pinto e Jorge Rodrigues foram inibidos
de trabalhar em instituições financeiras por
cinco anos. Mas gerem ativos da nacionalização
do BPN ao serviço do Ministério das Finanças  E22

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL,
ESPAÇOS & CASAS e EMPREGO e ainda
EXPRESSO BPI GOLF CUP,
MAMÃS E BEBÉS, GUIA DO ESTUDANTE
e GUIA OPTIMUS ALIVE 2012
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Diretor: Ricardo Costa

Diretores-Adjuntos: Nicolau Santos,
João Garcia, João Vieira Pereira e Miguel Cadete

Diretor de Arte: Marco Grieco

Chegou à seleção num
momento difícil mas sai
do Euro com uma equipa
forte. Tinha muito para
correr mal. Correu bem  P42

30 de junho de 2012
2070

¤3,00

Líder da Norfin foi acionista da empresa
que era do secretário de Estado E30

Em entrevista à Revista,
o líder do BE não poupa
o PS, acusando o partido
de ser comandado pela
Mota-Engil e pelo BES  R32

Para fora o discurso
continua duro, mas em
reuniões do Governo e
do PSD o sinal foi dado:
é preciso mais tempo

Fundador: Francisco Pinto Balsemão

www.expresso.pt

O DESEMPREGO CONTADO NA PRIMEIRA PESSOA P20

Ministério antecipa início do ensino
vocacional. Pais terão de autorizar P28

Sem novas medidas que com-
pensem o fim da suspensão dos
subsídios, o défice só chegará
aos 3% em 2015, dois anos mais
tarde do que o previsto. O corte
das prestações representa uma
poupança líquida de ¤2000 mi-
lhões que terá de ser compensa-
da como já sublinhou o FMI e a
Comissão Europeia. O mais pro-
vável é uma sobretaxa no IRS
que corte um subsídio.  P2

24h
Aumentos ‘ameaçam’
greve dos médicos
O ministro da Saúde promete
aumentos salariais e quer reu-
nir com as estruturas sindi-
cais para travar a greve de
médicos prevista para a sema-
na. “Assim que a greve for
suspensa, as negociações sala-
riais serão retomadas”, con-
firmou Paulo Macedo ao Ex-
presso.  P18

Manifesto contra
privatização da RTP
O cineasta António-Pedro
Vasconcelos é o mentor do
manifesto em defesa do servi-
ço público de televisão, que
conta com meia centenas de
subscritores.  P12

Reitores contra
prefácio de Passos
Os reitores das universidades
portuguesas que agraciaram
o Nobel da Economia Paulo
Krugman com o doutoramen-
to honnoris causa recusaram
associar-se a um livro evocati-
vo da passagem do economis-
ta por Portugal, por temerem
aproveitamentos políticos: é
que o prefácio é de Pedro Pas-
sos Coelho.  P8

Marroquinos querem
Parque Expo
Uma empresa marroquina de
Rabat, a NOVEC, está interes-
sada na aquisição da área in-
ternacional de consultoria de
conceção e gestão de proje-
tos da Parque Expo.  E14

Sem cortes,
défice só
chega a 3%
em 2015

Integram esta edição semanal, além
deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL,
ESPAÇOS & CASAS e EMPREGO
e ainda EXPRESSO BPI GOLF CUP,
ESPECIAL ALGARVE e SAÚDE PÚBLICA

Em entrevista exclusiva,
Álvaro Santos Pereira
anuncia nova linha de
investimento e faz balanço
de um ano no Ministério  E8

Governo
lança novo
financiamento
de ¤1000
milhões

7 de julho de 2012
2071

¤3,00

Diretor: Ricardo Costa

Diretores-Adjuntos: Nicolau Santos,
João Garcia, João Vieira Pereira e Miguel Cadete

Diretor de Arte: Marco Grieco

Decisão do Constitucional
deixa buraco anual nas
contas de ¤2000 milhões.
Corte geral de um subsídio
é a solução mais provável

Fundador: Francisco Pinto Balsemão
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Três dos quatro
professores de Relvas
nunca o avaliaram

OS 100 MAIS INFLUENTES DE 2012

Mais 3 médicos
implicados
na operação
‘Remédio
Santo’ P20

Das únicas quatro cadeiras que Miguel Relvas fez na Universidade
Lusófona, só um professor assume que o avaliou. Os outros dizem
que nunca o viram. O ministro recusa acesso ao seu processo
e não esclarece quem foram os professores que o examinaram  P2

Banif e Estado
não chegam
a acordo na
solução para
o banco E6

Durão Barroso por Mario Monti
Siza Vieira por Wang Shu

Francisco Louçã por Alexis Tsipras
Nuno Amado por António Horta Osório

Pinto da Costa por Paulo Futre
Vítor Gaspar por Eduardo Catroga

Joana Vasconcelos por Paulo Portas
Ronaldo por Luiz Felipe Scolari

Carminho por João Botelho
Assunção Esteves por Maria Barroso
...e mais 90 influentes em 2012 REVISTA

24h
SIC e TVI criam
nova associação
SIC e TVI estão a estudar a
criação de uma associação
dos operadores privados de
televisão. As duas televisões
privadas decidiram dar este
passo por causa da situação
do mercado, das alterações
que o sector pode sofrer nos
próximos anos e da legisla-
ção que o Governo quer apro-
var, como a nova Lei do Cine-
ma, que pretende captar de
forma coerciva 5,5% das re-
ceitas das televisões.

Entendimento no TC
PSD, PS e CDS-PP apresenta-
ram ontem uma lista para a
substituição de três juízes do
TC que terminam o manda-
do. Nessa lista, que terá de
ser aprovada por uma maio-
ria de dois terços, o PSD apre-
senta Maria José Mesquita, o
PS Fernando Vaz Ventura e o
CDS Fátima Mata-Mouros. A
eleição será a 29 de junho.

Suíça abre o segredo
bancário a Portugal

A Suíça e a Autori-
dade Tributária

portuguesa fe-
cham, na se-
gunda-feira,
um acordo his-

tórico para a tro-
ca de informações

de natureza fiscal. É o primei-
ro protocolo deste tipo entre
os dois países e tem a particu-
laridade de o segredo bancá-
rio não poder ser invocado pa-
ra inviabilizar os pedidos de
elementos por parte do fisco
nacional.  E13

BPN: multas
de ¤9,9 milhões
As notificações do Banco de
Portugal começaram a che-
gar ontem aos 23 acusados
no caso BPN. Foram condena-
das 17 pessoas, entre as quais
o ex-presidente do grupo Jo-
sé Oliveira Costa e a própria
SLN. As coimas ascendem a
¤9,9 milhões. Vinte mortes

por violência
doméstica
em 2012 P16

ideias para
viajar sem sair
de PortugalIntegram esta edição semanal, além

deste corpo principal, os seguintes cadernos:
ECONOMIA, REVISTA, ATUAL,
ESPAÇOS & CASAS e EMPREGO
e ainda TURISMO OESTE
e CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA 18

Cristiano
Ronaldo corre
para a Bola
de Ouro P36

Diretor: Ricardo Costa

Diretores-Adjuntos: Nicolau Santos,
João Garcia, João Vieira Pereira e Miguel Cadete

Diretor de Arte: Marco Grieco

Passos e Seguro
negoceiam acordo
em contrarrelógio

Consumo
alimentar
em queda
há 11 meses

O ‘regresso’ do trabalho por alimentação

Fátima Roque
avança contra filhas

FO
T

O
A

N
T

Ó
N

IO
PE

D
RO

FE
RR

EI
RA

Pavilhão
Atlântico
pode valer
20 milhões E22

23 de junho de 2012
2069

¤3,00

A recessão bate à porta das
cadeias de supermercados,
cujas receitas caíram este
ano entre 3% e 5%. É uma
perda inédita desde 1974

Ação em tribunal para reclamar Banif  E6

>Primeiro-ministro pôs três ministros a negociar > Conversas
duraram dez dias> Até houve reunião durante um jogo
de Portugal > Encontros decisivos foram ontem no MNE  P4

Fundador: Francisco Pinto Balsemão
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Os portugueses começaram a
poupar na alimentação e isso já
é visível nas contas das grandes
distribuidoras. Em 2011, o cabaz
de compras das famílias reduziu-
-se em ¤156 milhões e a situação
vai agravar-se este ano. O desin-
vestimento no sector já come-
çou, há cadeias de supermerca-
do a fechar, como é o caso da AC
Santos. Portugal é o 19º país da
UE em poder de compra. E16

TRABALHO EM
TROCA DE COMIDA

Com o ordenado mínimo e uma
renda de 300 euros, Lídia, 38 anos,

não ganha o suficiente para alimentar
os dois filhos. Quer arranjar mais um

emprego e aceita ser paga apenas
com alimentos. Na internet, crescem

os anúncios desesperados de pessoas
dispostas a trabalhar por comida P18

Roteiro de verão R21

Primeiras páginas do Expresso no 
periodo entre 21 de Julho de 2012 
e 22 de Junho de 2012

FIGURA 118





4. É leitor de jornais?         Sim        Não

Se a resposta á pergunta anterior foi NÃO salte para a pergunta 9.

5. Que tipo de jornais lê?         Semanários         Diários

6. Com que frequência?

Uma vez por semana

2/3 x por semana

Diariamente

7. É leitor do jornal Sol?         Sim        Não

Se a resposta á pergunta anterior foi NÃO salte para a pergunta 9. 

8. Que elementos gráfi cos e materiais considera mais relevantes no jornal Sol? (assinale 3 opções)

Papel                

Formato

Imagem 

Cor     

Continue o preenchimento do questionário no ponto 3. 

9. Já teve contacto com o jornal Sol?          Sim        Não

Se respondeu NÃO siga para o ponto 3.

10. Que aspectos gráfi cos considera mais apelativos no jornal Sol? (assinale 3 opções)

Papel                

Formato

Imagem 

Cor      

QUESTIONÁRIO TESTE DE APRECIAÇÃO GRÁFICA 
DA PRIMEIRA PÁGINA DO JORNAL SOL

Data        /       / 2012

Caro(a) Entrevistado(a)

Começo por lhe agradecer o tempo disponibilizado a responder ao presente questionário, sendo a sua apreciação 

indispensável. Este questionário compreende o processo de validação da investigação inerente á dissertação do 

Mestrado de Design de Comunicação da Faculdade de Arquitectura, Universidade Técnica de Lisboa. Com o tema 

“Papel do Design Editorial na Hierarquia de Informação nos Jornais Generalistas Portugueses: Redesign da Primeira 

Página do Jornal Sol”, pretende-se desvendar e testar a importância e potencial dos elementos do design editorial na 

percepção da primeira página. 

A presente investigação é da autoria da designer Kateryna Mishyna sob a orientação do Professor Doutor Marco Neves.

O questionário terá a duração de aproximadamente 10 minutos, sendo o seu anonimato garantido.

Obrigada pela sua participação.

1. DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS

1. Idade

2. Género         M        F

3. Habilitações literárias

2. PRÁTICAS DE LEITURA DOS JORNAIS

Mensalmente 

Raramente

Logótipo

Tipografi a

Organização de Conteúdos 

Logótipo

Tipografi a

Organização de Conteúdos 



IMAGEM 

11. Considera as imagens presentes na página apelativas?  

-        1                2                3                4                5    +

12. Acha o tamanho das imagens adequado em relação á página?

-        1                2                3                4                5    +

13. Considera o enquadramento da imagem da manchete apelativo?

-        1                2                3                4                5    +

14. Considera a relação entre imagem e texto equilibrada?

-        1                2                3                4                5    +

HIERARQUIA  T I POGRÁF ICA

15. Numa primeira leitura, associa a tipografi a da manchete á imagem?

-        1                2                3                4                5    +

16. Considera que a hierarquia tipográfi ca presente na página proporciona uma boa leitura?

-        1                2                3                4                5    +

17. Identifi que na imagem apresentada na página seguinte com a letra A - os títulos, B - os subtítulos, 
C - corpo de texto, D - legendas, E - destaque

18. A hierarquia tipografi ca ajuda na percepção da notícia? 

-        1                2                3                4                5    +

19. Considera o título da manchete apelativo?

-        1                2                3                4                5    +

20. Considera que os diferentes estilos tipográfi cos (bold, itálico e regular) são utilizados de modo a 
      potencializar a leitura?

-        1                2                3                4                5    +

21. Acha a tipografi a correctamente articulada com a hierarquia de informação?

-        1                2                3                4                5    +

22. Considera que a manchete se destaca pelo seu aspecto tipográfi co?

-        1                2                3                4                5    +

COR

23. Considera que a cor estimula a atenção dada á pagina? 

-        1                2                3                4                5    +

24. Considera a utilização da cor adequada á imagem do Sol?

-        1                2                3                4                5    +

ORGANIZAÇÃO DE  CONTEÚDOS

25. Considera a organização de conteúdos clara?

-        1                2                3                4                5    +

26. Considera a composição gráfi ca densa?

-        1                2                3                4                5    +

27. Esta distribuição de conteúdos convida-o á leitura?

-        1                2                3                4                5    +

ART ICULAÇÃO DOS  4  ASPECTOS

28. Acha esta primeira página apelativa?

-        1                2                3                4                5    +

29. Considera os elementos da página bem articulados entre si?

-        1                2                3                4                5    +

3. TESTE PRÁTICO DE AVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS GRÁFICOS DA PRIMEIRA PÁGINA  DO JORNAL SOL 
(ASSINALAR NA ESCALA DE 1 A 5 ONDE 1 DISCORDO TOTALMENTE E 5 CONCORDO TOTALMENTE)
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Comércio
com a corda
na garganta
� O comércio tradicional é
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� Com o aproximar das
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e alguns descontentes
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MAQUETE  A





4. É leitor de jornais?         Sim        Não

Se a resposta á pergunta anterior foi NÃO salte para a pergunta 9.

5. Que tipo de jornais lê?         Semanários         Diários

6. Com que frequência?

Uma vez por semana

2/3 x por semana

Diariamente

7. É leitor do jornal Sol?         Sim        Não

Se a resposta á pergunta anterior foi NÃO salte para a pergunta 9. 

8. Que elementos gráfi cos e materiais considera mais relevantes no jornal Sol? (assinale 3 opções)

Papel                

Formato

Imagem 

Cor     

Continue o preenchimento do questionário no ponto 3. 

9. Já teve contacto com o jornal Sol?          Sim        Não

Se respondeu NÃO siga para o ponto 3.

10. Que aspectos gráfi cos considera mais apelativos no jornal Sol? (assinale 3 opções)

Papel                

Formato

Imagem 

Cor      

QUESTIONÁRIO TESTE DE APRECIAÇÃO GRÁFICA 
DA PRIMEIRA PÁGINA DO JORNAL SOL

Data        /       / 2012

Caro(a) Entrevistado(a)

Começo por lhe agradecer o tempo disponibilizado a responder ao presente questionário, sendo a sua apreciação 

indispensável. Este questionário compreende o processo de validação da investigação inerente á dissertação do 

Mestrado de Design de Comunicação da Faculdade de Arquitectura, Universidade Técnica de Lisboa. Com o tema 

“Papel do Design Editorial na Hierarquia de Informação nos Jornais Generalistas Portugueses: Redesign da Primeira 

Página do Jornal Sol”, pretende-se desvendar e testar a importância e potencial dos elementos do design editorial na 

percepção da primeira página. 

A presente investigação é da autoria da designer Kateryna Mishyna sob a orientação do Professor Doutor Marco Neves.

O questionário terá a duração de aproximadamente 10 minutos, sendo o seu anonimato garantido.

Obrigada pela sua participação.

1. DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS

1. Idade

2. Género         M        F

3. Habilitações literárias

2. PRÁTICAS DE LEITURA DOS JORNAIS

Mensalmente 

Raramente

Logótipo

Tipografi a

Organização de Conteúdos 

Logótipo

Tipografi a

Organização de Conteúdos 



IMAGEM 

11. Considera as imagens presentes na página apelativas?  

-        1                2                3                4                5    +

12. Acha o tamanho das imagens adequado em relação á página?

-        1                2                3                4                5    +

13. Considera o enquadramento da imagem da manchete apelativo?

-        1                2                3                4                5    +

14. Considera a relação entre imagem e texto equilibrada?

-        1                2                3                4                5    +

HIERARQUIA  T I POGRÁF ICA

15. Numa primeira leitura, associa a tipografi a da manchete á imagem?

-        1                2                3                4                5    +

16. Considera que a hierarquia tipográfi ca presente na página proporciona uma boa leitura?

-        1                2                3                4                5    +

17. Identifi que na imagem apresentada na página seguinte com a letra A - os títulos, B - os subtítulos, 
C - corpo de texto, D - legendas, E - destaque

18. A hierarquia tipografi ca ajuda na percepção da notícia? 

-        1                2                3                4                5    +

19. Considera o título da manchete apelativo?

-        1                2                3                4                5    +

20. Considera que os diferentes estilos tipográfi cos (bold, itálico e regular) são utilizados de modo a 
      potencializar a leitura?

-        1                2                3                4                5    +

21. Acha a tipografi a correctamente articulada com a hierarquia de informação?

-        1                2                3                4                5    +

22. Considera que a manchete se destaca pelo seu aspecto tipográfi co?

-        1                2                3                4                5    +

COR

23. Considera que a cor estimula a atenção dada á pagina? 

-        1                2                3                4                5    +

24. Considera a utilização da cor adequada á imagem do Sol?

-        1                2                3                4                5    +

ORGANIZAÇÃO DE  CONTEÚDOS

25. Considera a organização de conteúdos clara?

-        1                2                3                4                5    +

26. Considera a composição gráfi ca densa?

-        1                2                3                4                5    +

27. Esta distribuição de conteúdos convida-o á leitura?

-        1                2                3                4                5    +

ART ICULAÇÃO DOS  4  ASPECTOS

28. Acha esta primeira página apelativa?

-        1                2                3                4                5    +

29. Considera os elementos da página bem articulados entre si?

-        1                2                3                4                5    +

3. TESTE PRÁTICO DE AVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS GRÁFICOS DA PRIMEIRA PÁGINA  DO JORNAL SOL 
(ASSINALAR NA ESCALA DE 1 A 5 ONDE 1 DISCORDO TOTALMENTE E 5 CONCORDO TOTALMENTE)
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PS VAI PROPOR  REPOSIÇÃO DOS  
SUBSÍDIOS DA  FUNÇÃO PÚBLICA

António José Seguro vai propor no Orçamento 
para 2013 a reposição dos subsídios férias de 
Natal, apresentando alternativas de redução 
de custos.  P10

Bagão ‘quer’ 
apanhar 
boleia grega  P6 

Roubos nos 
supermercados são 
agora para comer  P22 

Outubro:  serviços 
do estado encerram 
em massa  P14

 

Moita Flores 
sai já de 
Santarém  P16

Cartas de amor 
a Mário Soares 
Hoje distribuímos o 3.ºvolume  do 
Álbum de Memórias de Maria Barroso. 

+ 2,90 Eur

Vale e Azevedo revela uma personalidade compulsiva: 
no reino unido também já deixou um rasto de burlas.  Tabu

2€

BURLAS EM 
LONDRES

Despesa dos 
hospitais cai 
pela 1.ª vez
Pela primeira vez em mui-
tos anos, as despesas em 
medicamentos nos hospitais 
baixaram. A redução foi ap-
enas de 1,7%, mas a inver-
são  da tendência é muito 
significativa.  P25  

Troika volta  em 
Agosto e  Passos 
quer  ministros cá
A troika volta no final de  
Agosto para a 5.ª revisão, e o
chefe do Governo quer todos 
os ministros nos  seus pos-
tos para ultimar  o trabalho. 

P4

Eleições aquecem 
ruas de Luanda
Com o aproximar das elei-
ções de 31 de Agosto os 
políticos saem à rua e 
alguns descontentes tam- 
bém. Luanda prepara-se 
para um Inverno quente. 

P60 a 68

Comércio 
com a corda 
na garganta
O comércio tradicional é 
um dos sectores mais
fustiga dos pela crise,
vendo as quase o dobro
das lojas a fecharem
relação ao ano passado. 

P48

MAQUETE  B




