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► Mário, desde quando podes dizer que tens interesse pelo desenho de 
tipos de letra? Gostavas de ler em criança?... Ou começou tudo pelo teu 
interesse em objectos de design gráfico?
► Na verdade, nunca li muito em criança, mas faço surf desde os 12 anos e 
penso que a preocupação desta actividade com a imagem das marcas veio a 
influenciar a minha escolha profissional. O meu gosto pela música é outra 
área que influenciou, certamente, o meu interesse pelos tipos de letra.
Por outro lado, em criança sempre que podia, desenhava. Pedia dinheiro 
à minha mãe para comprar papel branco... em vez de rebuçados! Gostava 
de desenhar “à vista”, a partir do que via ou de fotografias e não tanto de 
desenho de imaginação… talvez isto também tenha a ver com o que faço. 

► Estiveste no iade, aprendeste aí a desenhar tipos de letra? Ou houve 
algum professor relevante nessa área?
► Aprendi, sobretudo, de uma forma auto ‑didacta. No princípio, o que 
fazia era ampliar muito uma letra, depois, punha ‑a na parede e ficava a 
observá ‑la durante uns tempos. Precisava de ver as letras muito grandes 
para observar os pormenores e tentar perceber o movimento. Embora 
nunca tenha aprendido caligrafia, o que tento é perceber o movimento 
da mão... 
Depois, em 1994 (ou 1995), o meu trabalho apareceu na Emigre (nº 35 
ou 36)...
Coincidiu o ser falado na Emigre  e ser convidado pela T26 e pela Adobe  
para a comercialização dos meus tipos. Nessa fase, eram sobretudo tipos 
muito experimentais, fazia tipos para poder usá ‑los nos meus primeiros 
trabalhos de design gráfico. Depois, seguiu ‑se um percurso solitário, em 
que não foi sempre claro, para mim, que iria conseguir ganhar a vida a 
desenhar tipos de letra. 

► Quais foram os designers de tipos que mais te marcaram, ou que ainda 
te influenciam, actualmente (do passado ou contemporâneos)?
► Inicialmente, interessei ‑me bastante por Dwiggins, mas depois perce‑
bi que, do que gostava no seu trabalho era daquilo que ele tinha ido bus‑
car aos espanhóis. Daí, toda a minha investigação dos tipos espanhóis 
do século XVIII...

Mário  
Feliciano
21 de Maio de 2010

Praça das Flores
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Interesso ‑me muito, também, por tudo aquilo que se faz na Holanda.  
Há uma filosofia de vida no Norte da Europa que me interessa: tem a ver 
com a materialização da organização e com um lado racional e prático, 
aliado a uma faceta mais poética.

► Há algum(s) tipo(s) de letra desenhado(s) por outro(s) designer(s) que 
seja, para ti, um projecto de referência? 
► Posso dizer que, nos meus trabalhos, enquanto designer, nunca uti‑
lizei Helvetica, nem Bodoni, nem Futura (no caso desta última, só acho 
graça à Futura extra ‑bold…)

► Como é o teu processo de trabalho? No início dos teus projectos,  
desenhas em papel ou passas logo para o computador?
► Actualmente, os desenhos são todos feitos directamente no compu‑
tador. Para fazer o desenho de um tipo, tenho como ponto de partida, 
por exemplo, uma espessura e uma altura... os vários pormenores que 
diferenciam uma letra são milimétricos, não se conseguem desenhar  
“à mão”... talvez alguns, raros, como o Gerrit Noordzij ou o Gerard Un‑
ger, o consigam fazer!...

► E qual é o tempo que a investigação ocupa na tua rotina de trabalho?
► Actualmente, investigo pouco e desenho mais. Já investiguei mais.
Tento manter ‑me a par do que se passa, do que fazem os meus colegas…
mas não excessivamente.

► E o trabalho de kerning, ocupa ‑te muito tempo?
► As minhas decisões sobre o espaço entre letras são hoje feitas de uma 
maneira muito automática, a não ser que sejam letras muito finas, com 
grandes espaços brancos internos ou, o contrário, letras extra bold...  
já sei como se faz e é muito rápido.

► Quais os projectos que mais gostaste de fazer? E quais os que conside‑
ras mais relevantes? E os mais rentáveis?
► O tipo de letra Sueca, criado para o jornal sueco Svenska Dagbladet, 
foi um dos trabalhos mais interessantes que fiz. Muito demorado, mas 
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muito interessante. Os vários tipos que desenhei combinam uns com 
os outros, mas não têm a mesma matriz. Ao contrário do que aconte‑
ce, por exemplo, nos tipos do jornal Guardian, que é muito aborrecido: 
como se fosse uma mesma voz que imita outras vozes... todas as letras 
são construídas a partir da mesma matriz. Penso que nós, portugueses, 
temos um lado que tem mais elasticidade... o que talvez tenha a ver com 
influências árabes e africanas.
Gostei muito, também, de fazer todos os tipos baseados nos tipos espa‑
nhóis do século XVIII. É claro que, até agora, o ponto alto da minha car‑
reira é o facto de estar representado na Enschede, com o tipo Geronimo, 
tipo esse que demorou cerca de 10 anos até estar finalizado. Começou 
por ser encomendado em 1997, pelo Peter Mathias Noordzij (de quem, 
hoje, sou amigo e com quem já passei férias, tanto na Holanda, como em 
Portugal), depois de o ter conhecido na Atypi, em Reading1.
Quanto ao meu tipo mais rentável é, sem dúvida, o Flama. Há, por outro 
lado, algumas fontes que desenhei, como a Rongel, por exemplo, que 
não têm grande viabilidade comercial.

► Preocupas ‑te com a língua em que vão ser usadas as fontes que de‑
senhas? Com a frequência das letras mais usadas, ou com o tamanho 
médio das palavras?
► No caso do desenho da letra para o jornal Expresso, tive em conta a 
língua portuguesa, mas de resto não posso pensar nisso... porque não há 
mercado, nem em Portugal, nem em Espanha.
Claro que há excepções e, por exemplo, no tipo de letra do jornal sueco 
tive que ver vários textos escritos em sueco. A língua sueca tem muitas 
palavras compridas: o olho tem necessidade de mais branco para perce‑
ber aquela palavra, as palavras precisam de mais “ar”, o tipo não deve 
ser muito condensado.

► Qual a tua perspectiva da história desta actividade, em Portugal?
Concordas com a maioria dos designers ao afirmarem que não há  
nenhuma tradição tipográfica no nosso país?
► Penso que não há, de facto, tradição tipográfica em Portugal.
Julgo (mas é uma especulação) que Jean Villeneuve foi “corrido” de 

1 ] Mário Feliciano  
refere ‑se ao congresso anual 
da Association Typographique 
International, que ocorreu  
em Reading, no ano de 1997.
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França, porque não levou a sério o trabalho de geometrização e racio‑
nalização da letra esperado e encontrou espaço, em Portugal, para fazer 
aquilo que queria: letras muito mais “oldstyle”, sobretudo nas minúscu‑
las. Mas esse trabalho não teve continuidade...
Os espanhois  preocuparam ‑se com o mercado: Como já tinham o fa‑
brico de medalhas, acharam que podiam também ter os seus próprios 
tipos.
Os portugueses fizeram os descobrimentos, mas não tiveram visão, não 
investiram...
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► Mário, aproveito esta oportunidade para completar uma série de 
questões que acabámos por não abordar na nossa outra conversa... Para 
começar, gostava de saber mais alguma coisa sobre as tuas referências 
na área do design de tipos. Sobretudo porque, não havendo uma forma‑
ção académica formal, tiveste, com certeza, que ir procurar formação 
noutros lados... Nomeadamente, houve algum livro que tenha sido im‑
portante para ti, logo no início desta actividade? 
► O primeiro livro que me despertou a consciência para a tipografia, 
em si, foi o The elements of typographic style. Não especialmente para o 
desenho dos tipos, mas para o poder e o significado da tipografia. Esse 
livro foi bastante importante. Depois, há um ou dois livros técnicos, di‑
gamos assim, que ensinavam como é que se lidava com o desenho de 
letra. Um, sobre o Fontographer que, apesar de ser um livro técnico so‑
bre o próprio programa, ensinava muito sobre a construção das letras.  
Há ainda outro livro importante que li nessa altura, o livro do Walter 
Tracy, Letters of credit. 
Mas... mesmo no início, quando comecei  a desenhar letras, as minhas 
grandes influências foram o David Carson e a Emigre. Foi por aí que eu 
comecei. Comecei pelo Punk/Rock, para depois ir para a música clássi‑
ca! Fiz o percurso nesse sentido. Aquilo mostrou ‑me que era possível fa‑
zer design de tipos de letra sem se ser “académico”. Mostrou ‑me, ainda, 
que a intuição e a informação que temos, para além da tipografia em si, é 
tão importante como a própria tipografia. Ou seja, eu acho que tenho as 
qualidades que tenho, enquanto designer de tipos de letra ou tipógrafo, 
devido àquilo que eu sou “extra” tipógrafo.

► As tuas influências vêm, provavelmente, de outros lados?...
► Vêm dessa atitude e da influência de pessoas que, de alguma forma,  
me demonstram ter esta atitude inerente ao seu próprio trabalho.  
O Mathew Carter, por exemplo, com certeza que é uma pessoa cujo in‑
teresse vai muito para além dos desenhos que faz...

► Tem mais mundo...
► Sim... Por aquilo que eu conheço, aqueles designers que fazem bons 
tipos de letra são normalmente pessoas com um mundo enorme à  

Mário  
Feliciano

24 de Novembro de 2012
Ajuda
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volta deles. E com aqueles que são mais marcantes para mim, como por 
exemplo o Mathias Noordzij, de quem já te falei, a minha ligação vai 
para além do design de tipos. Ele foi, de facto, o primeiro typedesigner 
que eu conheci! O primeiro typedesigner com quem eu falei na vida!  
O que aconteceu, por acaso, por coincidência... quando fui ao meu pri‑
meiro congresso do Atypi.1 Estabeleci com o Mathias uma relação que 
vai muito para além da relação profissional. E, no fundo, as minhas in‑
fluências trazem sempre essa componente pessoal, junto à componente 
profissional.
E, no mesmo dia em que conheci o Mathias, conheci o Robert Bringhurst, 
sem fazer a mínima ideia de quem ele era. Estive a jantar com ele...

► Isso que dizer que o conheceste antes de ler o livro dele?... Aí está uma 
coisa que deve acontecer raramente a um designer de tipos.
► Sim!... E, depois disso, fui comprar o livro e alguém me disse: “aquele 
senhor com quem tu estiveste a jantar foi a pessoa que escreveu esse 
livro” e eu nem queria acreditar. Depois, fui ter com ele para lhe pe‑
dir para assinar o livro, no qual ele me fez uma dedicatória. Ou seja, 
deu‑se ali um momento especial, um acontecimento, que eu acredito 
ser um daqueles momentos raros da vida, que transcendem os fenó‑
menos com os quais lidamos no dia ‑a ‑dia... Naquela noite, eu conhe‑
ci aquela gente toda... que estava a achar tudo aquilo muito estranho:  
“Um desenhador de tipos de Portugal?! Que coisa estranha!”. Seria 
como se aparecesse agora, aqui, um designer de tipos de Angola, nós 
também iríamos estranhar... “um designer de tipos de Angola?... bem, 
se calhar faz sentido, eles estão a desenvolver ‑se...” Talvez tenha sido 
mais ou menos essa, a sensação que eles tiveram. E é claro que o Ma‑
thias é filho de quem é...

► ...o Gerrit Noordzij.
► Pois... que é o fundador do primeiro curso de design de tipos na Euro‑
pa... e o Mathias, de alguma forma, apadrinhou ‑me. Eu acabei por editar 
a Geronimo, na Enschede [Font Foundry], onze anos depois de ele ter 
dito que a editava!...

1 ] Mário Feliciano  
refere ‑se ao congresso anual 
da Association Typographique 
International, que ocorreu  
em Reading, no ano de 1997.
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► Mas ele disse que a editava, assim?... naquela altura, quase sem te 
conhecer?
► Sim! Logo, logo.

► Isso foi uma enorme empatia.
► Exactamente. Naquela altura, eu já tinha uns rabiscos sobre aquilo 
que viriam a ser os meus tipos de letra espanhóis, o Rongel, o Merlo,  
o Geronimo e o Eudald. Mas não os tinha levado para Reading, por‑
que não me sentia à ‑vontade para isso... Para Reading, eu tinha levado 
o meu lado “mais Emigre, mais David Carson”, mas quando cheguei 
lá, percebi que a tipografia “era outra coisa”... e assim, cerca de seis 
meses depois, mandei, por correio, as minhas interpretações dos ti‑
pos espanhóis ao Mathias Noordzij. Logo que as recebeu, o Mathias 
disse ‑me: “Estou completamente fascinado pelo teu trabalho, como é 
possível tu fazeres isto?”

► Sem formação...
► Sim... e sobretudo... o que ele me quis dizer foi: “como é possível tu 
fazeres a Strumpf e, simultaneamente, fazeres isto? Que cabeça é esta? 
Como conjugas tudo isto?”
Houve, ainda, outra coisa que pareceu peculiar ao Mathias, que era o 
facto de ver nos meus desenhos tantas coisas opostas às que eles en‑
sinam na Holanda e, simultaneamente, tantas coisas que tinham mui‑
to a ver com a Holanda. O Geronimo tem, de facto, muito de holandês!  
E ele estava muto fascinado com isso... E isso tinha a ver com o facto de 
que, quando se começou a fazer tipos de letra em Espanha, ter sido para 
substituir os tipos holandeses.

► E foram influenciados pelos holandeses...
► Pois... os espanhóis olharam para ver como se faziam as coisas  
“lá fora”. E é curioso, porque me parece que eles copiavam os tipos ro‑
manos, mas não se preocupavam muito em copiar os itálicos. Nos itáli‑
cos, iam buscar a escrita chancelaresca e as coisas mais espanholas... por 
isso é que os itálicos dos tipos espanhóis não têm nada a ver, nem com os 
holandeses, nem com os franceses, que são mais na linha do Grandjean 
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e do Garamond, menos caligráficos. Ao passo que, em Espanha, têm 
uma maior proximidade com a caligrafia.

► Até porque eles tinham grandes calígrafos...
► Exactamente. E o lado árabe contribuiu para o desenvolvimento da 
caligrafia, penso eu. E, aí, podemos ver outro lado, que são as minhas 
influências históricas, que se situavam muito entre os espanhóis e os 
holandeses. Nunca me passou pela cabeça, de facto, desenhar alguma 
coisa que tivesse a ver com o Garamond ou com o Fournier... e eu gosto 
dos tipos de letra franceses. Ou, com um Bodoni... Simplesmente, não 
me passa pela cabeça! Se alguém me pedir... vou aproveitar a oportu‑
nidade, mas, intuitivamente, não o farei. E era capaz de desenhar mais 
vinte tipos de letra inspirados nos espanhóis!... É curioso, porque, quan‑
do surgiram os tipos Didones, eles foram influenciados pelos franceses, 
pela comissão que criou o Romain du Roi e, é engraçado como isso tem 
por trás enormes implicações políticas e sociais... De um lado, estavam 
as pessoas que achavam que a vida correspondia àquilo que nós sentía‑
mos e racionalizávamos e, do outro, estavam aqueles que achavam que 
não é nada disso e que o importante é ser capaz de pôr um alfabeto num 
sistema de quadrículas...

►  ...a ideia de que tudo ficava uniformizado e o mundo passava a  andar 
direitinho.
► Isso. E hoje estamos, outra vez, a ter que lidar com essa situação, ou 
seja, foi isso que tornou possível a tecnologia da informação, o mundo 
moderno... mas há ainda outras coisas...

► Pois... tu, por exemplo, fazes tipos com muito de geométrico, como a 
Morgan ou a Flama, mas vais buscar outras coisas, que têm a ver com o 
movimento da escrita...
► Sim. Não está tão presente na Morgan Big, mas está mais presente, 
subtilmente presente, por exemplo, na Morgan Avec.

► E esse é um lado teu que é um pouco “holandês”...
► Sim, é um bocadinho holandês. No lado mais clássico do meu trabalho, 
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fui buscar algumas coisas aos espanhóis, mas o meu lado mais contempo‑
râneo é, de facto, holandês... embora dê, também, por vezes, uma piscade‑
la de olho aos americanos... aí entra a minha cultura mais pop ‑rock /surf. 
Há pouco tempo, acabei de fazer um novo tipo de letra (que não tenho 
aqui, agora, para te mostrar, depois mando ‑te...), que se chama Tagus. 
Mudei de casa e achei que tinha que desenhar um tipo de letra novo! Tem 
um pouco a ver com a Flama, é uma sans ‑serif, mas ... e já não é a primeira 
vez que eu faço isto... é um tipo de letra que, para uma pessoa que não seja 
muito atenta (e isso já não te aconteceria a ti, provavelmente!), não pare‑
ce ter nada de muito diferente de outros tipos já seus conhecidos. Pode 
parecer desenhada pelo Jonathan Hoefler, um americano que dá uma pis‑
cadela de olho à Europa... o que é mais complicado do que um europeu 
dar uma piscadela de olho à América... porque eles vêm à procura de uma 
coisa que não têm...

► ... o passado tipográfico.
► Pois, a História... e nós vamos procurar, ali, um lado mais pop ‑culture 
e mais contemporâneo que na Europa, onde, por vezes, se é um boca‑
dinho erudito demais. Ou seja, eu gosto muito dos holandeses, mas há 
neles um lado que é muito...

► ...rígido?
► Erudito, académico. Tem uma carga histórica muito grande... 

► Há uns dias estive numa conferência do Fred Smeijers, no Porto  
(III Encontro de Tipografia) e senti uma coisa que talvez tenha um pou‑
co a ver com o que estás a dizer. O Smeijers dizia que a criação de tipos 
de letra tinha chegado a uma espécie de fim de percurso, a um esgotar 
de uma série de possibilidades e que era preciso encontrar uma outra 
via, um outro paradigma... e eu fiquei a pensar se isso não seria verda‑
de para os holandeses, mas não para os portugueses... Porque não sinto 
isso, nem em ti, nem nos outros designers portugueses de tipos, tenho 
sempre a sensação de que ainda têm muito “para dizer”...
► Sim, é verdade... Mas eu também sinto que houve um grande espa‑
ço da paleta tipográfica que foi ocupado nestes últimos cinco anos...  
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Mas é interessante o que contas sobre o discurso do Smeijers... A Ho‑
landa deve confrontar ‑se com esse problema transversalmente, a ti‑
pografia deve ser apenas um sintoma daquilo que se passa em toda a 
sociedade holandesa. Porque eles inventaram uma coisa que é o Esta‑
do mais evoluído que existe... de um mundo que está acabar! Portanto, 
eles devem pensar: “nós fizemos tudo bem, tínhamos o melhor de tudo, 
mas agora o campeonato é outro”. E eu percebo que isso também se 
reflicta na tipografia.
A verdade é que os holandeses têm o lado académico muito desenvolvido, 
mas por vezes, falta ‑lhes liberdade para encontrar outros caminhos... 
Mas, voltando atrás: através da minha amizade com o Mathias tive um 
acesso privilegiado a outros designers holandeses, que, de outra for‑
ma, talvez tivessem olhado para mim de um modo desconfiado e, as‑
sim, estavam abertos para apreciar algumas das minhas “liberdades 
tipográficas”...É, de facto, importante o local onde nós crescemos como 
pessoas! Para um holandês que cresça e estude na Holanda, há ali algo 
constrangedor, é um país pequeno e eles não têm a liberdade que sen‑
tiam que eu tinha... liberdade para poder experimentar, quebrar regras 
e, no fundo, fazer o que me apetecia.

► E, nessa altura, nem sequer estavas a tentar contradizer nada... por‑
que não tinhas tido nenhuma formação...
► Exactamente. E acho que isso, juntamente com o lado de empatia que 
o meu trabalho lhes provocava, permitiu que eu criasse fortes laços com 
alguns deles. Por um lado, reconheciam ali muitas coisas que lhes eram 
familiares, mas, por outro lado, observavam que eram ditas de uma ma‑
neira totalmente nova. A partir das relações que fui construindo com 
estes holandeses, aprendi imenso, não só sobre desenho de tipos de le‑
tra, como também acerca de uma certa filosofia relativa à tipografia e até 
sobre um modelo negocial para vender as minhas fontes. Os americanos 
são mais agressivos comercialmente, fazem promoções e outro tipo de 
coisas. O Mathias era o oposto, ele costumava dizer: “ se isto é um tipo 
de alta qualidade, tem de ser caro e a maior percentagem tem de ser 
para o designer...”. Ou seja, era uma filosofia completamente diferente...  
E acho que é pena, porque os tipos de letra da Enschede e, entre eles,  
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o Geronimo, não se estão a vender. Na altura em que ele abriu a Ensche‑
de2, aquilo que ele fez, tinha sentido. Quando apareceu a Trinité 3, não 
havia nada parecido.
 
► A propósito de vendas, é através do teu site que vendes a maior parte 
dos teus tipos?
► Sim. E vendo também na Village, na Myfonts, onde agora vou pôr 
mais fontes à venda. Ou seja, até aqui safei ‑me a vender só numa lojinha,  
no Bairro Alto, mas agora vou ter que vender, também, no Corte Inglês!

► Começaste a vender, onde?
► Comecei na Myfonts, depois fiz a minha editora e, mais ou menos na 
mesma altura, comecei a vender na Village.

► E a Flama continua a ser o tipo que vende mais?
► É... continua a ser o tipo que vende mais. E, depois, há outras coisas. 
Por exemplo, a Sueca, que não está à venda, nem no meu site, nem nou‑
tros websites, eu já a vendi a algumas pessoas que me contactaram direc‑
tamente. Há fontes que vendo, que nem passam pelo site, as pessoas têm 
o meu email e contactam ‑me.

► Pois, eu própria te comprei um tipo assim, o Mayeur.
► Exactamente, esse tipo nunca foi editado.

► Diz ‑me outra coisa: quando começas a criar um tipo, começas por 
alguma(s) letra(s) em especial?
► Por um lado, há uma letra que é a chave para se começar a compor o  
alfabeto e o espacejamento, que é o n minúsculo. Mas, por outro lado, 
essa letra diz pouco. Portanto, normalmente utilizo ‑a como referência 
para algumas coisas, mas entretanto, desenho outras que são importan‑
tes para aquele tipo que estou a desenhar
No entanto, agora, para mim, isso é diferente de há dez anos atrás.  
Por exemplo, neste tipo de letra que acabei de desenhar, o processo foi: 
eu quero que o tipo de letra seja “isto”, que tenha estas características 
genéricas e a diferença, a minha contribuição específica, vai ser neste 

2 ] A empresa Enschede 
existe desde 1703, mas a 
abertura da Enschedé Font 
Foundry, uma empresa 
produtora e distribuidora  
de fontes digitais, dá ‑se  
em 1991.
 
3 ] Lançada em 1982 para  
a fotocomposição e em 1991, 
em formato digital.
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ou naquele aspecto, por exemplo, no desenho do l, do g, do a. Determi‑
no três ou quatro aspectos ‑chave e o resto decorre daí, naturalmente...  
Há coisas que não se podem inventar e tento centrar ‑me muito nas rela‑
ções de proporção, proporção entre as espessuras, por exemplo, e numa 
série de aspectos que não são tão visíveis, à primeira vista...

►  ...mas onde está quase tudo.
► Sim. Por exemplo, sobre este tipo de letra que desenhei agora, a Tagus 
... tu podes dizer: “parece ‑me a Flama, parece ‑me a Helvetica...”, e assim 
que entras um bocadinho mais, percebes que não é nada disso, mas que, 
ao mesmo tempo, tem isso tudo. E eu gosto dessa ambiguidade. Hoje em 
dia, gosto de fazer um tipo de letra em que a primeira reacção das pesso‑
as possa ser um entusiasmo contido, que não vejam logo o que está ali, 
que haja até alguma familiaridade, que, ao princípio, lhes possa causar, 
mesmo, uma certa indiferença. 
Por acaso, no outro dia, mandei este tipo, para um designer dinamar‑
quês que faz design de jornais e usa algumas fontes minhas e ele fez 
alguns comentários que, ao principio, até me custaram a “encaixar”, 
embora eu já estivesse, de certa maneira, à espera... E, se as envio para 
ele, ou para outros designers, é porque gosto de ter uma opinião dife‑
rente da de um type designer, uma opinião que pode ser muito prática e 
muito objectiva.

► E ele não gostou?
► Ele gostou, mas chamou ‑me a atenção para alguns aspectos que, no 
fundo, estavam lá intencionalmente, mas que não tiveram o efeito que 
eu achava que iam ter, nele. O que em mim teve um efeito ambíguo: “ele 
percebeu, exactamente, o que é que eu queria fazer, mas isto não teve, 
nele, o efeito que eu achava que iria ter.” Mas, depois, fiquei  a pensar: 
“quando ele experimentar o tipo de letra, vai ‑lhe acontecer aquilo que 
eu previ, vai ver a letra a começar a produzir um efeito que ainda não 
está a ver. É preciso usar aqueles ovos num bolo que já costumava fazer!  
E ele ainda não o fez. Acho que, qualquer dia, ele vai dizer: “então, deixa 
lá experimentar isso!”. É curioso porque, depois houve um argentino, 
com o qual eu trabalho na parte da produção técnica, o Ramiro Espino‑
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za, que assim que olhou para aquilo, achou que ia ter sucesso, percebeu 
logo essa ambiguidade.

► Mas o Ramiro é designer de tipos! Estará mais atento, talvez...
► Pois, ele disse que o meu tipo era, claramente, europeu, mas que tinha 
também um lado americano; que era clássico, mas também contempo‑
râneo... e eu gosto dessa ambiguidade.

► Mas já tinhas um pouco isso com a Flama...
► Pois. Mas agora é a mesma coisa, sem ser a mesma coisa.

► Mas com a Flama tiveste uma aceitação muito grande.
► É verdade, tem também a ver com a altura em que saiu.

► Lembro ‑me de não haver nada muito próximo, a não ser a Din. 
► Sim... mas a Din era muito alemã... e a Interstate era muito americana 
(tem aqueles ascendentes cortados, na versão da FontBureau). E, naque‑
la altura, havia menos tipos de letra. Mas a Flama tem características 
para despertar mais a atenção do que esta que fiz agora, é mais “loura”.  
A outra passa mais despercebida.
  Não há um conceito... A Tagus, por trás, tem um conceito mais estru‑
turado.

► Apesar de tudo, a Flama é funcional como a Din, mas é mais...
► ...esse “mais” é uma coisa difícil de explicar, eu próprio não perce‑
bo porque é que tanta gente gosta tanto daquela letra! Honestamente.  
Depois, quando vejo a letra a funcionar, nos mais diversos contextos, gosto.

► Tem também a grande vantagem de ter todos aqueles pesos... e, 
para mim, os “lights” e o “blacks” são especialmente interessantes. 
Não deixam de ser o mesmo tipo, mas parecem quase coisas opostas.  
A Helvetica, por exemplo, também tem isso, mas não é a mesma coisa, 
é menos expressiva... Mas, voltando à questão das primeiras letras que 
desenhas num tipo: ao princípio, começavas mesmo por algumas letras 
específicas, ou não?
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► Sim, mas era uma coisa clássica e académica (o n, o l, etc.) O que eu 
não faço é “rabisquinhos” no papel... ultimamente, até fiz alguns dese‑
nhos, mas não tenho aquela coisa de fazer esboços antes de começar a 
desenhar no computador.

► Pois, já me tinhas dito que desenhas directamente no computador... 
achas que é uma questão de experiência?
► Não, é uma questão de feitio. E de formação. Eu não aprendi a fazer 
desenho das letras, como fazem na Holanda.

► No início, as tuas fontes eram todas mais display. Actualmente, dirias 
que gostas mais de fazer fontes para texto do que fontes para títulos?
► Não. Gosto de fazer os dois tipos de fontes. Aliás, tenho várias fontes 
display começadas, que ainda não estão comercializadas, nem sequer 
acabadas, porque o grau de complexidade é muito grande e ficam algu‑
mas questões técnicas de design para resolver e eu vou adiando... mas 
há um grande fascínio pelas letras, cuja função é serem usadas em tama‑
nhos grandes. Também gosto disso.

► E preferes fazer tipos encomendados ou projectos próprios?
► Bem, já nem me lembro da última vez que me encomendaram um tipo 
de letra!

► Os tipos para o jornal sueco, o  Svenska Dagbladet?... Não foi assim há 
tanto tempo!
► É verdade, e agora, há pouco tempo, estive a desenhar uns novos itáli‑
cos para eles... E tipos para texto ou para títulos, gosto de facto das duas 
coisas. Cada uma delas representa desafios distintos.

► Falaste, há pouco, nas questões técnicas... pensas que o conhecimento 
técnico é preponderante no design de tipos? Ou o conhecimento da histó‑
ria dos tipos e a sensibilidade formal serão mais relevantes?
► Para mim... eu acho que não primo por ser um grande tecnicista... 
quer dizer, sei o suficiente para nunca ter ficado para trás, mas em mui‑
tas áreas, acho que, pelo facto de a linguagem técnica ser em inglês, não 
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consigo acompanhar a evolução das coisas à mesma velocidade de um 
americano, ou até mesmo de um holandês. Por isso, acho que há o lado 
da sensibilidade e há aquele lado de que eu falava há bocado, que é tudo 
aquilo que eu sou para além de designer de tipos...

► ...podias pôr isso no teu site.
► Sim... Preciso de me sentir ligado a outras coisas.

► Tenho visto que tens alguma actividade musical, ultimamente...
► Tenho... e tenho, entre outras coisas, um fascínio imenso por pautas 
antigas... [levanta ‑se para ir buscar] e tu não estás a ver o que é isto, 
em termos de riqueza gráfica, encontram ‑se aqui algumas ilustrações 
do Suart e coisas incríveis. É o meu interesse pela música que me leva 
a um mundo tipográfico incrível... basicamente, interesso ‑me por tudo.  
A minha ligação ao surf, a minha ligação à música, que são outros uni‑
versos, são importantes...

► Continuas a fazer surf?
► Sim, embora, agora, menos... Portanto, o que eu acho, é que este meu 
lado de múltiplos interesses, é essencial para a minha actividade de de‑
signer de tipos.

► Haverá também muita coisa que, para ti, já está adquirida... o conhe‑
cimento da história dos tipos, por exemplo.
► É verdade. Mas isso foi muito importante para mim. Lembro ‑me do 
momento em que pensei: “eu já sei o que foi a história da tipografia, as 
“pontinhas” que eu não conheço não serão muito importantes... se sem‑
pre foi o Stanley Morison a inventar a Times, ou não, ou se o Gil tratava 
bem as mulheres, ou não, ou se o Paul Renner trabalhava para o Hitler ou 
não, eu não quero saber! Esse tipo de telenovelas da história não me in‑
teressa... embora goste de perceber alguns factos... Por exemplo: quando 
o Villeneuve veio para Portugal, foi mais ou menos na altura da Romain 
du Roi, ele trabalhava para a Imprimerie Nationale e, segundo consta, era 
responsável pelos tipos de letra estrangeiros – arménios, árabes, persas – 
ou seja, tipos de letra cuja componente humanista é muito maior do que 
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o que se estava a fazer em França, na altura. E quando tu olhas para os 
tipos de letra do Villeneuve, vês que aquilo tem um lado que os espanhóis 
também tinham um bocadinho – o Pradell tinha isso – que é, aceitar uma 
racionalização nas maiúsculas, mas conter essa racionalização nas minús‑
culas e nos itálicos. Penso que, como as ideias do Villeneuve eram contra 
as ideias vigentes naquela altura, em França, ele foi “corrido” do seu país 
e encontrou em Portugal um espaço para fazer os tipos de letra que que‑
ria. E acho que não houve mais nenhum tipo de letra feito cá, para além 
deste do Villeneuve. Pode ter havido umas tentativas, mas não uma coisa 
feita até ao fim. O tipo de letra do Villeneuve é interessante, não é muito 
bonito, nem inspirador, mas...

► ...funciona.
► Não só é funcional, como é claramente uma coisa à parte, em relação 
ao resto, tanto como o Gill ou o Pradell.

► Mudando um pouco de assunto: o que achas da frase do Noordzij,  
de que não existe tipografia sem caligrafia?
► Acho que ele é um grande provocador. Eu não o conheço pessoalmen‑
te, apesar de ser o pai do Mathias, mas sei que o próprio Mathias tinha 
muitos confrontos ideológicos com ele. Assim que o Noordzij percebe 
que começa a ficar de acordo com alguém, diz logo o contrário!

► Mas o que pensas desta questão da caligrafia e da tipografia? Não es‑
tás de acordo, ou achas que não é importante?
► Não sei o suficiente...

► Mas não achas que os tipos têm que ter sempre alguma coisa da ca‑
ligrafia, porque a caligrafia existiu durante vários séculos antes da 
tipografia?
► Sim, mas vê, por exemplo, o Wim Crowell, os seus tipos são totalmente 
geométricos e aquilo tem graça...

► Mas não podes ter um livro, um romance, por exemplo, paginado com 
aqueles tipos!
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► Isso não. Nesse sentido, eu concordo. Mas é engraçado que ao ler os 
livros do pai do Mathias, fico muito mais fascinado a imaginar a pessoa 
que está por trás, a imaginar qual é a cabeça que escreve aquilo do que 
propriamente com o que está escrito, percebes? Interessa ‑me mais ima‑
ginar isso do que, propriamente, fixar alguma coisa específica, que me 
possa influenciar e a partir da qual eu possa dizer “isto é assim e portan‑
to, se isto é assim, eu não vou fazer assado.” O que eu retenho dali é uma 
grande experiência, tanto desse livro como do outro, o Letterletter, fico 
completamente fascinado com os raciocínios dele...

► E em relação à “pirataria”: estás conformado com isso?
► Hoje em dia, a mim preocupam ‑me mais as webfonts, porque isso per‑
mite um acesso às fontes, é uma pirataria muito mais selvagem. Isso 
preocupa ‑me. Permite, por exemplo, que vás a um site e, se o site está 
feito num determinado tipo de letra, tu consegues, facilmente, tirá ‑lo e 
usá ‑lo. Isso da pirataria chateia ‑me, por vezes... mas, por outro lado, é 
um bocado como uma pessoa partir para um casamento com medo do 
divórcio! Percebes o que quero dizer? É uma coisa que existe, que tem 
que estar presente, tem que se lidar com isso sem pensar muito, não há 
muito a fazer.

► E como vês a tua profissão na actualidade, em Portugal?
► Há cada vez mais pessoas interessadas. E há muita gente nova a fazer 
coisas interessantes. Ainda há uns dias vi... embora eu não fixe nomes... 
sou preguiçoso, quer dizer, tem um pouco a ver com a minha maneira 
de ser, vivo um pouco no meu “mundinho” e, durante um certo tempo, 
não vejo o que os outros andam a fazer. Volta e meia, lá vou ver o site do 
Hoefler ou do Peter Bilak, mas não faço ideia das coisas que estão cons‑
tantemente a acontecer.

► É talvez uma defesa tua, para te concentrares no teu trabalho.
► É. E não só isso, como também, porque sou altamente influenciado 
e dou por mim a pensar: aquele gajo imitou ‑me, ou eu imitei ‑o sem sa‑
ber, ou...
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► Há uma certa solidão no teu trabalho?
► Há. Eu gosto de fazer as coisas porque a mim “me dá na gana”!

► Mas as coisas mudaram bastante nos últimos cinco anos, ou nos últi‑
mos dez anos, não achas? 
► Sim, acho que mudaram nos últimos cinco anos. Há muitos mais de‑
signers da América do Sul, por exemplo...

►...referia ‑me a Portugal...Por exemplo, na esad das Caldas da Rainha, 
já há alunos a aprender a desenhar tipos...
► Sei pouco sobre isso... Mas há uma coisa que acontece, que é uma dife‑
rença muito grande entre os vários designers portugueses.

► Sim, tem graça porque há, de facto, personalidades muito diferentes, 
até quase opostas...
► Sim, é verdade.  No meu caso, eu preciso, de facto, de algum espaço 
de solidão, um tempo em que não vejo nada daquilo que se está a fazer... 
E já tive que lutar comigo próprio para não imitar o Mathias, o Braam 
de Does, o Fred Smeijers, o Jonathan Hoefler, o Christian Schwarz, o 
Gerard Unger e o Mathew Carter, todos juntos! É difícil, quando se sabe 
o que é uma boa ideia, é difícil não se aplicar essa boa ideia e ir à procu‑
ra de uma outra igualmente boa, através do próprio caminho... é difícil 
resistir a essa tentação. Mas, por outro lado, isso não me preocupa. Se 
eu não me envolvo mais noutras coisas, é porque, na realidade, quando 
não estou a desenhar tipos de letra, gosto de ir passear, fazer surf, tocar 
piano, estar com outras pessoas e não falar de tipografia, se possível...

► Projectos futuros... ?
► Nesta altura, projectos futuros!... enfim, já te disse, acabei agora de de‑
senhar um tipo de letra e quero começar a distribuir, este ano, webfonts. 
Mas esta fase do mundo em que nos encontramos, não está muito para 
projectos de futuro... o que não tem a ver com tipos de letra...

► Mário, para terminar, diz ‑me: o teu tipo de letra preferido continua a 
ser a Lexicon?
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► Continua. E o próprio Braam de Does...não sei se já leste um livro 
sobre a história dele?...

► Não, mas vi um filme, muito interessante.
► Fascina ‑me a personagem... É muito interessante aquele tempo em 
que ele se resolve dedicar à agricultura biológica e durante o qual, de 
certa maneira, se retira de tudo...
Falo ‑te nisto, porque há uma frase sua que é mais ou menos isto: “o meu 
trabalho é demasiado louco para os clássicos gostarem de mim e é de‑
masiado clássico para os radicais me apreciarem.” E eu, às vezes, sinto‑
‑me exactamente nesse sítio, até como pessoa. Ou seja, sou demasiado 
convencional para os gajos que estão “fora” alinharem comigo  e sou de‑
masiado “fora” para os gajos convencionais alinharem comigo. Falo de 
uma forma geral, na vida. E isso reflecte ‑se, às vezes, no meu trabalho.
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► Começo pelo principio: como é que resolveste trabalhar nesta área? 
Tiveste formação em Design Gráfico: já pensavas vir a desenhar tipos 
de letra na altura do curso?
► Não. 
Como é eu te hei de explicar? Na altura em que eu estudava, e até ao inicio 
dos anos 90, aquilo que existia de tipografia disponível – não aquilo que 
existia realmente  –  era, de facto, muito pouco e nós não tínhamos aces‑
so a muito tipo de informação. Havia um desfazamento muito grande 
entre aquilo que nós desenvolvíamos enquanto estudantes e o trabalho 
que desenvolviam os profissionais da nossa área, em Portugal, e aquilo 
que se fazia lá fora. Quando eu tive oportunidade de, pela primeira vez, 
ver os livros (que tenho aqui), “The Graphic Edge” e o “Typography 
Now”, os dois editados pelo Rick Poynor, esses livros despertaram em 
mim um grande interesse pela tipografia.

► Começaste a trabalhar, exactamente, no ínicio da grande mudança 
digital?...
► Exactamente. Naquela mudança que consistiu também em passar de 
uma faceta de cumprimento de objectivos para uma faceta muito mais 
experimental. 
Os meus primeiros tipos de letra são absolutamente experimentais, 
mesmo algumas das coisas que eu fui apresentando na Icograda, em 
1995, um ano depois de me licenciar. Têm a sua piada… mas funcio‑
nam muito mais como manifesto, do que como tipo de letra! Foram 
desenhados no contexto de uma exposição para a Icograda que ocor‑
reu no Mercado Fereira Borges, aqui no Porto, com o título “O fax é a 
mensagem”.  Tratava ‑se de uma exposição de cartazes com esse tema, 
em em que os projectos tinham que ser enviados por fax. Eu fiz uma 
série de alterações e lia ‑se “o fax é a massagem”, por exemplo… o fax 
era uma massagem visual…. Desenhei o tipo de letra para ser utiliza‑
do nessa exposição e o cartaz, para além de conter as instruções sobre 
como funcionava um fax (instruções de montagem), utilizava um tipo 
de letra sui generis, porque eu decidi desenhar o tipo de letra “mais per‑
feito do mundo”. Então, esse tipo de letra mais perfeito não era mais do 
que uma soma de 5 tipos de letra que eu achava, na altura, que eram 

Dino  
dos Santos

Matosinhos,  
18 de Junho de 2010
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os tipos de letra perfeitos do século XX. O objectivo era tentar com‑
provar que a perfeição não é uma soma de coisas perfeitas, mas sim, 
uma outra coisa, algo de estruturado desde o início. Era, portanto, um 
tipo de letra completamente ridículo que juntava, salvo erro, a Times,  
a Helvetica, a Futura, a Matrix Script e a Meta. Cinco tipos de letra com‑
pletamente distintos, alguns clássicos, outros muito mais recentes, mas 
que tinham a caracteristica de serem coisas que iam persistir no tem‑
po. Resumindo, o trabalho era uma miscelânia, um pastiche tipográfico, 
porque o domínio da tecnologia não era um domínio claro.

► E em que contexto é que decorreu a tua participação nessa exposição? 
Foi feita através da Escola?
► Não. Era uma exposição aberta a todos os designers. O trabalho ti‑
nha que ser enviado por fax e era depois impresso em formato A0, tal 
e qual, para figurar na exposição, que ia sendo renovada à medida que 
os trabalhos chegavam. E não havia nenhum limite do ponto de vista 
criativo.
Antes disso: o meu trabalho servia para colmatar algumas das defici‑
ências que encontrava. Por exemplo: queria desenvolver uma identi‑
dade criativa e os tipos de letra a que tinha acesso eram exactamente 
os mesmos dos meus colegas! Aliás, na escola, tivemos também que 
desenvolver identidades corporativas para nós próprios e quando nos 
olhávamos ao espelho, percebíamos claramente que éramos todos di‑
ferentes uns dos outros… logo, tinha que haver, do ponto de vista tipo‑
gráfico, alguma coisa que reflectisse essas diferenças… e isso era muito 
dificil. Os limites eram muito apertados, tínhamos apenas cerca de 6 
tipos de letra, que eram os que vinham com o computador! Estamos a 
falar do início do digital: Photoshop 1.0 e Frehand 2.1 ou 2.5 . Era uma 
fase muito embrionária e nem toda a gente tinha computador.

► Começaste então de uma forma muito autodidacta. Para além dos 
livros de que já falaste quais foram as tuas influências? Professores na 
escola?... Houve alguém marcante?
► Não, não. Infelizmente… ou felizmente (risos)… Eu fui autenticamen‑
te gozado por desenhar letras. Era o ridículo absoluto.
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► Não havia abertura nenhuma para isso?
► Não era uma questão de abertura, não havia a mínima percepção de 
que essas coisas existiam! E, se existiam, a questão colocava ‑se desta 
maneira: “O Spikermann pode fazer isso, mas quem somos nós para 
o fazer?” Nem sequer tínhamos uma tradição! Não se considerava que 
houvesse legitimidade para o fazer.

► A propósito: concordas com isso? Com o facto de não haver nenhuma 
tradição tipográfica em Portugal?
► Sim, não há nenhuma tradição. Nem na caligrafia existe essa tradição. 
Era tudo uma cópia de modelos exteriores. Desde o século XVI, com o 
Manuel Barata, até ao século XIX, com o Ventura da Silva, basicamente 
o que havia era ir somando aquilo que ia ocorrendo no estrangeiro: em 
Inglaterra, sobretudo no século XIX, em Itália, especialmente no século 
XVI, ou em França, no final do século XVI.

► E, actualmente, no teu trabalho, sentes que ele é de alguma maneira  
português ou latino, ou isso é um assunto que te parece não ser relevante?
► É assim, para mim, não tem muito interesse…

► Mas qual é a tua postura em relação a isso?… se te disserem, por exem‑
plo, que os teus tipos são interessantes porque têm um ar latino…
► Eu não quero ter nada a ver com isso e explico ‑te porquê. Porque não 
quero ter nada a ver com a ideia feita que existe, muitas vezes, acerca 
dos latinos, como sendo povos pouco cumpridores e pouco rigorosos.  
O meu trabalho pode ser divertido, mas é responsável, há um cumpri‑
mento escrupuloso dos prazos. O trabalho é muito metódico e rigoroso. 
Há imenso rigor do ponto de vista do desenho e do ponto de vista da 
estruturação do trabalho. Ou melhor, o trabalho tende a ser rigoroso. 
Poderá haver falhas, mas essas falhas vão ser colmatadas. As falhas não 
advêem da displicência. E este lado latino é visto dessa maneira.
Mas, para lá disto, não há como fugir a essa natureza… somos latinos.  
Há um conjunto de elementos importantes…

► Temos uma maneira diferente de olhar para as letras?
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► Sim… temos uma maneira diferente de as olhar, pelo facto de não ter‑
mos tradição e, portanto, estamos perfeitamente à ‑vontade para fazermos 
aquilo que nos apetece… eu imagino que deva ser constrangedor para um 
holandês tentar fazer um tipo novo, porque ele vai ser instantaneamente 
penalizado por aquilo que não fez. Não por aquilo que fez, mas por aqui‑
lo que não fez! Não cumpriu as regras que estão estabelecidas naquele 
manual do Noordzij… não cumpriu aquilo, como é que é possivel? Este 
senhor devia ser expulso, etc… E nesse sentido… é uma felicidade!

► É o estar no sítio certo, na altura certa.
► Sim e não ter que carregar nos ombros com o peso da História.  
O facto de não termos isso liberta ‑nos para… por exemplo, no caso do 
Mário Feliciano, para interpretações de tipos espanhois. Um holandês 
nunca iria fazer interpretações de tipos espanhois, quando ele tem aque‑
les holandeses todos para interpretar! Eles têm que esgotar o filão… que 
é praticamente inesgotável, mas cada um resolve da sua forma. E esta 
simplicidade dos actos do projecto é fundamental. Porque, se eu quiser 
fazer um tipo de letra com um caracter um pouco mais holandês, faço ‑o 
com a mesma naturalidade com que desenho uma blakletter completa‑
mente germanófila; não tem problema nenhum!

► Tens o mundo todo à tua espera!
► Claro!... Poderá ser mais complicado para alguém que venha daqui a 
100 anos… 

► E quais são os designers a nível internacional que te influenciam 
mais? 
► Eu tenho a minha Santíssima Trindade: Matthew Carter, Gerard Un‑
ger, Christian Schwartz.
Três gerações (o Schwartz é mais novo do que eu, deve ter 32 anos), três 
visões, três vidas diferentes.  
É recorrente debruçar ‑me sobre o trabalho dessas três pessoas e tentar 
perceber o que é que fizeram, porque é que fizeram, o que é que estão a fa‑
zer, o que é que estavam a pensar naquela altura… isto, tirando conclusões, 
provavelmente precipitadas e algumas delas, certamente erradas, mas…
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► Se calhar não são erradas, nem certas, são interpretações…
► Sim, são sobretudo três personagens que me influenciam.

► Acho extraordinária a quantidade – e qualidade – de trabalho que tu 
tens, em tão poucos anos e com a idade que tens. Deves ser uma pessoa 
muito disciplinada! Gostava que me falasses um pouco sobre o teu dia‑
‑a ‑dia… Tens uma rotina de trabalho muito rigorosa? Ou tudo isto tem  
mais a  ver com a tua grande capacidade de trabalho? Li, algures, que 
tu trabalhas – ou que trabalhavas – 12 horas por dia…
► Já não trabalho… quer dizer, depende do que se considera como traba‑
lho. Se essas 12 horas incluem aquilo em que se está a pensar em qual‑
quer momento, aí até podem ser 24... Há muito ar que se respira que é 
um ar tipográfico.
De qualquer maneira, tento ser bastante disciplinado. O horário do ate‑
lier é um horário muito definido: 10h/6h (7 horas de trabalho) e, du‑
rante essas horas, tenta ‑se desenvolver um trabalho o mais capaz possí‑
vel, tenta ‑se perceber qual a melhor forma de começar e qual vai ser a 
metodologia seguida, quais são os princípios que regulam determinado 
trabalho. E isto dependendo sempre dos trabalhos. Ou seja, se é um tra‑
balho que somos nós aqui dentro do atelier que determinamos como é 
que vai ser feito, esse trabalho propõe ‑se de uma determinada forma; 
quando são encomendados por clientes externos, os briefings são pre‑
viamente fornecidos. Aquilo que aqui acontece é tentar balancear muito 
bem todo o trabalho que é feito…

► ...fazer uma boa gestão.
► Exactamente. Não haver muitas divagações no trabalho. Ou seja, não 
há muito aquela coisa de desenhar vários tipos de letra até se chegar a 
uma conclusão… não, aquele tipo de letra é desenhado imediatamente. 
Há um objectivo, há um propósito, há uma coisa a cumprir. E a percep‑
ção de que a perfeição não é um objectivo também nos liberta.

► És uma pessoa pragmática…
► Sim. O objectivo é resolver um problema. Qual é o problema? Quan‑
do são tipos de letra que nós decidimos fazer, o problema é: nós obser‑
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vamos a nossa biblioteca de fontes, observamos a biblioteca dos outros e 
tentamos perceber, do ponto de vista do mercado, o que é que interessa.  
O que é que está a fazer falta? E o que é que nós podemos acrescentar? 
Se acharmos que não podemos acrescentar nada, então não fazemos 
nada. …mas como existe sempre alguma coisa para acrescentar, nós ten‑
tamos oferecer esse acréscimo de coisas. E julgo que, por muito pouco 
que seja, qualquer tipo de letra surgirá sempre com algum acréscimo de 
informação, com alguma capacidade que poderá permitir aos designers 
trabalhar de uma determinada forma. Quando são tipos de letra que 
nós desenvolvemos para clientes, há um briefing muito concreto. Se nós 
temos que desenhar um tipo de letra para tituleiras de jornal, é esse 
problema que se tem de resolver. Se o designer descobre que esse tipo 
de letra conseguiu resolver ainda outras coisas, melhor para ele!

► Isso acontece muito, actualmente, não é verdade? Uma letra é dese‑
nhada para corpos pequenos e o designer gosta de a utilizar em títulos, 
por exemplo…
► Sim, isso acontece e eu fico contente com esse desdobramento das po‑
tencialidades do tipo. Ainda assim, focamo ‑nos única e exclusivamente 
naquilo que é para ser resolvido e é resolvido de uma vez. Ou seja, não 
há nenhuma interrupção, o trabalho é desenvolvido de uma vez, do prin‑
cípio ao fim. Pode sair das minhas mãos e passar para as mãos do Pedro, 
depois volta para as minhas mãos, as coisa andam num ping ‑pong…

► E o Pedro está contigo, há quanto tempo?
► Há quatro meses..

► Antes disso, trabalhaste sempre sozinho?
► Sim.

► Entre esses dois tipos de projectos, os da tua iniciativa e os encomenda‑
dos pelo cliente, quais preferes fazer?
► Por um lado, prefiro fazer trabalho para clientes… há algo já resolvido 
à partida, há um briefing, um problema que não vou ter que ser eu a 
produzir.
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Se não, tenho eu que produzir um briefing claro, em que as pesoas que 
vão comprar um tipo de letra percebam que ele vai servir um determi‑
nado propósito.

► A tua formação como designer gráfico terá sido, porventura, impor‑
tante para perceberes as necessidades dos clientes… eu, por exemplo, 
comprei alguns dos teus tipos, porque percebi que em relação ao traba‑
lho editorial me davam acesso a uma série de possibilidades…
► Quando comecei a trabalhar, não fiz tipografia. Durante dois anos 
e meio, trabalhava numa empresa onde fazia, sobretudo, ilustração.  
Em 98, quando comecei a fazer o mestrado em arte multimédia, achei 
que seria interessante retomar a lógica da tipografia e fazer alguma coi‑
sa sobre o papel da tipografia na componente multimedia, na interac‑
ção, na comunicação, na legibilidade…
Desenvolvi um tipo de letra monoespaçado, entre 1998 e 2000 e, quase 
no fim do mestrado, estava a trabalhar num atelier do qual era sócio 
e onde o trabalho que era desenvolvido era de Design Gráfico, puro e 
simples. Trabalhando a comunicação gráfica impressa e a comunicação 
interactiva.
Só em 2003, é que voltei a retomar a lógica da tipografia, num sentido 
mais sério, porque percebi claramente que, enquanto designer, aqui‑
lo que os meus clientes necessitavam não era só que lhes fizesse um  
“bonequinho” em cima de umas letras para fazer um logotipo, mas sim, 
que eu conseguisse uma lógica de identidade corporativa que fosse su‑
ficientemente interessante. Foi a partir de 2004 que o design de tipos 
passou a ter mais força. Embora o meu site já existisse desde 2002… e  a  
DStype já existisse como ideia, como estrutura – quer dizer, como estru‑
tura do ponto de vista intelectual – desde 1994 (quando acabei o curso)...  
Eu devo ter, talvez, uns 50 tipos de letra que nem sequer quero ver (risos),  
desenvolvidos nessa altura, de todas as formas e mais alguma. Entre 94 
e 97, eu desenhava, pelo menos, um tipo de letra para cada revista que 
fazia, às vezes duas ou três, e as revistas saiam de 3 em 3 meses… uma 
coisa completamente louca, uma produção esquisita. Eram tipos de le‑
tra muito descontraídos…
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► No fundo tens vindo a evoluir para um tipo de letra muito mais clássi‑
co, mais ligado à história
► Sim, mas também não queria que me olhassem como aquele que faz 
as reinterpretações históricas. Agora, passou e vamos para outra coisa.  
Um dia destes, hei ‑de lá voltar novamente, mas…

► Não queres sentir ‑te preso a um sítio.
► Não, não quero. Não quero ter nada que me obrigue a fazer um tipo de 
coisa específica. A liberdade tem que ser total e absoluta.

► Mas interessa ‑te mais desenhar letra para texto ou letra para títulos?
► Tudo depende. Em princípio, interessa ‑me desenhar um tipo de letra 
para texto. Eu acho fenomenal desenhar um tipo e ele ser usado para jor‑
nais e revistas, pela quantidade de pessoas que têm acesso aquilo e que, não 
faço ideia se consciente ou inconscientemente, podem dizer assim “não sei 
porquê, eu acho que isto agora se lê melhor”, ou “está mais agradavel”… e 
eu sentir que, em algum momento, pude contribuir para esse processo.
Agora, se vou continuar a fazer isso, não sei… o trabalho tem sido alter‑
nado, se eu estou a desenhar um tipo de letra para texto, em princípio, 
no atelier deve estar a ser desenvolvido um tipo de letra sem ser para 
texto. Há sempre dois trabalhos ao mesmo tempo e as coisas vão trocan‑
do de campo. Isto para permitir que as pessoas não se chateiem, porque 
quando se começa a fazer um trabalho e se chega ao ponto de se dizer 
“eu agora acho que já só estou a trabalhar”… é a maior chatice! Nós te‑
mos que sentir que, ainda assim, nos continuamos a divertir, tem de ha‑
ver alguma coisa que nos faça levantar de manhã e retomar o processo.  
Há alguma coisa que tem de ser encontrada.

► Continuas a fazer investigação ou isso foi uma época que já passou?
► Faço sempre, todos os dias.

► E como é o teu processo de trabalho? Desenhas à mão e depois 
passas para o computador, ou as coisas surgem já no computador?  
Ou depende?
► Depende dos trabalhos. Nem sempre o trabalho começa do zero.  
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Começa numa letra que já existe, numa master que vai ser ampliada e 
amplificada e revista e re ‑analizada…  Aquilo que vai sair, vai ser uma 
coisa que depois, se compararmos com a master inicial, não vamos per‑
ceber relação nenhuma entre uma coisa e outra. Mesmo do ponto de vis‑
ta do esqueleto: vamos utilizar o mesmo esqueleto até conseguir chegar 
a um princípio elementar daquilo que nós queremos seguir e, depois, 
podemos fazer alterações do ponto de vista do esqueleto de composi‑
ção, do tipo de letra. Não há nada que me prenda... Eu desenho sempre. 
Sempre, sempre… mas a maior parte das vezes os meus desenhos não 
vão dar a nenhum tipo de letra… São desenhos!

► Serão, talvez também, a maneira como pensas?...
► Sim… é o modo como raciocino. Aquilo que eu estou a desenhar não 
me vai permitir fazer uma digitalização, aquele processo absolutamente 
rigoroso… não. O que está ali, é um princípio… uma maneira de perceber 
se o c vai ser mais aberto ou mais fechado, se o a vai ter um tipo de termi‑
nação de uma ou de outra forma e, portanto, não há uma relação óbvia 
entre os meus desenhos e os meus tipos de letra. Quando existe esse pa‑
ralelismo, é porque a metodologia assim o obriga. De resto, os desenhos 
são explicações de mim para mim próprio, de como é que aquilo vai sur‑
gir ou o modo como vai funcionar e, por isso, não há aquela lógica de  
“eu vou fazer este livrinho e depois vou fotografá ‑lo todo para pôr no 
site”… Acredito que algumas pessoas façam isso, mas para mim não é 
por aí.

► Qual a letra que começas por desenhar?
► O a minúsculo. Sempre. E há 5 letras que são fundamentais: o n, o a o 
v, o e e o s. São fundamentais, para mim. O s, porque é uma letra dificí‑
lima. Fica logo arrumada! O a é a letra mais repetida…

► Na nossa língua! Pensas nisso quando trabalhas? Na língua portugue‑
sa…
► Sim, em certas situações. Na tecnologia Opentype, há algumas coisas 
para solucionar isso: “ligaturas”… os suecos por exemplo têm um pro‑
blema com os dois g seguidos, no finlandês, tento perceber como fun‑
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cionam aqueles is e aqueles ls, se olharmos para um texto em finlandês 
parece quase um código de barras, tem muitas verticais, a utilização das 
vogais é espartilhada.
Mas, vamos ser honestos: eu penso principalmente no inglês.

► Não há mercado português…
► E não sabemos quando é que vai haver outra revisão ortográfica, que 
vai destruir aquilo tudo! Por isso, desenho mais para estas línguas mais 
consolidadas.

► e a “invenção” do “Opentype” é uma grande oportunidade de se faze‑
rem variações.. que tu aproveitaste desde muito cedo…
► Assim que pude, comecei a fazer fontes com ligaturas e swashes e  
terminações diferentes. 
No último tipo de letra que desenhámos, o objectivo não é que ele seja 
um tipo de letra,  é que seja quase um canivete suíço para o designer, 
para que ele possa fazer o que lhe apetecer com aquilo (ainda não está 
editada, são 83 fontes!). É uma ferramenta para um designer editorial.

► O tipo Leitura já tem essa vertente.
► Mas aqui é um patamar acima. É muito mais interessante.

► Como é que tu vês a aplicação que os designers fazem do teu tipo de 
letra? Como é que lidas com as “más” aplicações?
► Quando desenho um tipo de letra para um jornal, tenho contacto com 
o director criativo e, portanto… 

► É mais interessante?
► É mais interessante porque todos os tipos de letra criados vão resol‑
ver uma parte do problema… mas recordo ‑me de um caso, por exemplo, 
com a Velino Poster, que é um tipo para ser utilizado a partir do corpo 72 
e que os designers utilizaram, salvo erro, em corpo 14 ou 16. É assim… 
não há muito a fazer! Mas, na verdade, não há nada que obrigue o desig‑
ner a utilizar as fontes tal como foram pensadas, a única coisa que pode 
acontecer é aquilo não ficar muito bem! O problema, neste caso, é tam‑
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bém um problema de papel e do modo como é utilizada a quadricomia, 
onde pode haver desacertos.
Mas, da mesma maneira que sou supreendido pela negativa, também 
sou surpreendido pela positiva!

► És tolerante em relação à utilização das tuas fontes!?
► Claro que sim. A partir do momento em que aquilo está pago, o desig‑
ner pode fazer o que quiser. Da mesma maneira que, se eu for um agri‑
cultor e decidir comprar uns sapatos Prada para trabalhar no campo… 
eles não são feitos para aquilo, mas o problema é meu! Desta maneira, 
eu não ganho úlceras … desde que não me venham dizer que o tipo de le‑
tra não se lê porque foi utilizado naquele tamanho! Aí, já é uma questão 
que não é do domínio do apetite – “apeteceu ‑me fazer isto” – mas é uma 
questão do domínio técnico. Se usam um tipo, que se chama “Poster”, 
num corpo pequeno, estão por sua conta e risco! Eu tento fazer essa 
determinação até nos nomes das fontes, para que não haja dúvidas, mas 
a partir daí…

► E como é que lidas com a chamada “pirataria” das fontes, que é talvez 
a coisa menos resolvida nesta profissão?
► Não lido.

► Mas tens encontrado letras tuas que não foram compradas? Nunca 
confrontaste ninguém com isso?
► Em princípio, quem vai piratear os tipos de letra nunca os iria com‑
prar. Porque, se tem essa pré ‑disposição é porque não iria comprar.  
Eu não me sinto a perder dinheiro. Sinto que determinadas pessoas es‑
tão a usufruir de um bem que não lhes pertence.

► Isso passa ‑se também fora de Portugal?
► Passa ‑se, sobretudo, fora de Portugal. Em comparação com os russos, 
nós somos “meninos”. É um problema gravíssimo. Tenho um tipo de  
letra desenhado com caracteres cirílicos e gregos e aquilo que eu fiz para 
preparar esse tipo de letra para o mercado foi retirar esses caracteres 
cirilicos e gregos, precisamente para evitar a pirataria.
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► Apesar de tudo, em Portugal há um pouco mais de respeito?
► Começa a haver… a formação começa a ser muito diferente.

► E o facto de serem portugueses com pequenas “foundries” – vejo isso 
pelos meus alunos – também ajuda…
► Sim, as pessoas, às vezes, dizem “tirei esta fonte da Linotype ou da  
Adobe que é uma grande indústria, não é grave”… embora se esqueçam 
que não foi a Linotype quem desenhou a fonte e há royalties que alguém 
não vai receber.
De qualquer modo, quando falamos destes portugueses, estamos a falar 
de micro empresas.

► Desses projectos, quais foram aqueles, por um lado, mais rentáveis e, 
por outro lado, que mais gostaste de fazer? Eu diria, por exemplo, que a 
Leitura deve ser bastante rentável… mas, se calhar, engano ‑me?
► Os trabalhos de encomenda directa, os trabalhos pedidos, são os mais 
rentáveis à partida. Mas o meu trabalho mais rentável foi um trabalho 
que eu não fiz!

► ?...
► Foi uma empresa que me comprou um tipo de letra e decidiu que esse 
tipo de letra tinha que ter cirílico. E contratou um designer para desenhar a 
versão cirílica desse tipo de letra. E enviaram ‑me um pedido de orçamento 
para eu permitir que o designer desenhasse esse tipo de letra. Eu enviei um 
valor, bastante alto, na altura, e passados dez minutos tive a resposta, a dizer 
que sim. Foi o meu trabalho mais bem pago, nunca tínha recebido tanto ao 
minuto! Foi a situação em que eu me senti mais Cristiano Ronaldo!

► Há algum tipo ao qual estejas mais ligado?
► Não… isso vai mudando. E vou reformulando, por vezes. Fiz isso 
com a Esta, quando fiz  a Esta Pro; fiz isso com a Andrade,quando fiz a  
Andrade Pro. E, agora, estou a acabar de o fazer com a Estilo, vai sair a 
Estilo Pro, ficas a saber em primeira mão!  Uns anos depois, foi revisitada 
e está completamente diferente…. Estamos a falar de 1.000 caracteres, 
desde hairline a bold. Tem uma versão extremamente fina. É um pouco 
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dizer assim: o trabalho nunca está finalizado, pode ser sempre reapre‑
ciado. Se tu te apegas demasiadamente a um trabalho, ele vai vai ficar 
ali fechado, dentro de uma certa solidão… porque, depois há uma série 
de princípios que vão sendo utilizados para outros trabalhos e, a certa 
altura, pensas: “este trabalho deveria também ter estes princípios”, e o 
trabalho já feito vai ter que ser re ‑apreciado. Muito embora possa ter 
sido uma coisa de alto sucesso, como foi a Leitura, que foi muito bem 
sucedida… mas aquele que é o meu bestseller é a Estilo!

► A verdade, é que não há, – ou melhor, não havia, na altura, porque 
agora já começam a aparecer umas coisas – nenhum tipo de letra muito 
semelhante… lembro ‑me de te comprar a Estilo para usar num trabalho 
e não ter encontrado nada que a pudesse substítuir….
► Mas o que é estranho, é que a Estilo é uma letra que eu desenhei em 
15 dias!

► Inspirado em…?
► Inspirado em rigorosamente nada. Aquilo foi tentar perceber como é 
que geometricamente se conseguia fazer alguma coisa… claro que por 
trás daquilo, há uma série de inspirações possíveis, nomeadamente os 
alfabetos Art Deco dos anos 30.

► Mas depois distancia ‑se bastante desses alfabetos…
► Exactamente. Aquilo foi eu dizer assim “como é que posso passar da‑
qui para outra coisa qualquer”? Foi um trabalho completamente livre… 
não havia ali nenhum problema para resolver… foi simplesmente dizer: 
“apetece ‑me!” Estou ‑me a sentir bem, estou ‑me a divertir, geralmente 
ria ‑me quando estava a fazer o trabalho…

► Isso é muito bom, esse prazer é, com certeza, muito criativo.
► Sim, acho que é uma faceta que tem que existir.

► E a propósito da geometria: como vês a relação geometria versus 
caligrafia no desenho de letra? Concordas com o Noordzij quando ele 
diz que a caligrafia é a base de toda a tipografia? Ainda por cima, 
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fizeste dois trabalhos à volta da caligrafia portuguesa, a Andrade e a 
Ventura!...
► Sim, muitos dos meus trabalhos passam pela parte da caligrafia.    

► É ou não fundamental a caligrafia?
► Sim, sim, é fundamental. Depois, há aqui uma tentativa de encontrar 
um equilíbrio, que é perceber quando é que nós podemos dar à caligra‑
fia, e até à caligrafia de uma forma mais tradicional, todo aquele aspecto 
da tipografia e da tecnologia e dizer assim: “agora a caligrafia vai ‑se pa‑
recer mesmo com caligrafia, muito embora seja feita no computador!”. 
Ou seja, este tipo de letra não é um tipo de letra, mas são seis tipos de 
letra e todas as combinações possíveis e imaginárias vão ser possíveis… 
é a lógica tipográfica ao serviço da caligrafia.

► Mas, mesmo nos teus tipos mais geométricos há ainda alguma influ‑
ência da caligrafia?...
► Há! Porque, mesmo que eles sejam completamente filiformes, eu ten‑
do sempre a ir buscar o lado mais romântico, ou mais barroco das coisas.  
E há coisas que faço que não têm rigorosamente nada a ver comigo, por‑
que eu sou exactamente o oposto, sou uma pessoa fria e calculista… mas, 
depois o meu trabalho não tem nada que ver com isso!

► Tens alguma época preferida em termos de história da tipografia?
► O barroco! Mas aquele período romano também é absolutamente  
fenomenal, aquelas Capitalis Monumentalis são fenomenais.

► E sobreviveram 2000 anos!...
► Exactamente, são o cânone.

► Para terminar, só umas últimas perguntas práticas. 
Tenho um catálogo teu, de 2006. Tens mais algum? Fazes alguma divul‑
gação, para além do site (e de um blog que já tiveste)?
► Desde 2006, já mudei de site não sei quantas vezes. Tinha trabalhos 
completamente diferentes. Para o blog, já não tenho tempo. Tenho Face‑
book, mas também não tenho paciência… E não tenho tempo.
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Fiz estes dois catálogos pequeninos, um da Velino e outro de fontes  
desenhadas a pedido (custom), para revistas (a Nite, para o New York 
Times, uma letra, para o Le Figaro e outra, para a revista Stuff, revista  
de gadgets de tecnologia, a Estilo, já com mais pesos e ligaturas. 
Preparei ‑os para uma conferência do nh6, em Oeiras.
E, finalmente, um catálogo de 60 páginas com o trabalho todo de 2007 
a 2010, que estou a preparar para imprimir.

► Continuas a gostar de ter estas coisas impressas?
► Sim, gosto de ver os trabalhos e de mexer nas fontes, tenho a necessi‑
dade de imprimir.





41 A N E X O S  •  E N T R E V I S TA S

► Miguel, gostava que me falasses um pouco sobre “como” e “quando”  
é que começou o teu interesse pelos tipos de letra.
► Eu penso que vem da altura do ensino preparatório, talvez… lembro ‑me 
de, nas aulas de Educação Visual, fazer umas letras com compasso.

► Estiveste nalguma escola de artes?
► Não, era uma escola normal. Mas eu sempre tive um interesse criati‑
vo e na altura começou a aparecer o CorelDraw, que vinha com várias 
fontes... e eu gostava de as usar. Depois, o meu primeiro contacto com a 
Tipografia em termos de composição tipográfica, com tipos de chumbo, 
foi aqui em Tomar.

► Mas, antes disso, foste para Engenharia... confesso que tenho uma cer‑
ta curiosidade em perceber como é que se passa de um curso de Enge‑
nharia para a Escola de Tomar...
► O que aconteceu foi que, no secundário, segui sempre a área de  
Ciências (na altura a área B: Matemática, Física e Química) e, quando 
chegou a altura de escolher o curso na Universidade, fez todo o sentido 
continuar nessa linha, apesar de ter outros interesses, como fazer pos‑
ters e folhetos... até porque os meus pais tinham uma loja e, de cada vez 
que era preciso fazer um folheto para publicidade, era eu que o fazia.
Fui para engenharia Civil, no Técnico, estive lá 2 anos, com bom apro‑
veitamento, o que não foi fácil. Quando escolhi o curso, tentei encontrar, 
de entre os cursos de engenharia, aquele que tinha alguma componente 
de desenho.
Na altura das provas de entrada, ainda cheguei a ir à Universidade de 
Arquitectura para fazer um exame de aferição, mas naquela altura as 
notas eram muito altas e, como eu vinha da área de Ciências, era prati‑
camente impossível competir com os outros candidatos.
Os dois primeiros anos no Técnico até não correram mal, mas ao fim de 
ano e meio, comecei a pensar: engenheiro Civil, não é o que eu quero ser, 
profissionalmente!  O curso começava a ser muito técnico, muitas con‑
tas, muita matemática e pouca componente criativa e, então, comecei a 
pensar que tinha que mudar o rumo da minha vida... não foi uma decisão 
fácil.

Miguel  
Sousa 

13 de Abril de 2011
Instituto Politécnico 

de Tomar
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► Imagino... e tinhas a tua família, provavelmente, em desacordo?...
► Sim, envolveu uma discussão com a família... Na altura comecei à pro‑
cura do curso que me poderia interessar mais e encontrei este curso de 
Artes Gráficas, de Tomar. Eu acho que foi o ideal. Tem uma componente 
prática e técnica muito grande, é relacionado com as artes gráficas e a 
impressão, o que já me interessava, e tem, também, uma componente de 
tipografia e design.
Vim cá ver a escola e tive a sorte de, nesse dia, encontrar alguns alunos 
e professores com quem falei. Falei especificamente com um professor 
que já não está cá, o Professor Marques Couto e ele próprio ficou espan‑
tado com a minha decisão... Aliás, questionou ‑me: “Mas tens a certeza 
de que queres vir para aqui... vindo do Técnico?... mas o que é que se 
passa?!”... (risos)
Mostraram ‑me todo o equipamento da escola, offset, serigrafia, enca‑
dernação... e disseram ‑me que as aulas eram muito práticas, o que era o 
que me interessava.
E foi assim que vim para cá.

► E quando saíste de Tomar, ainda trabalhaste numa empresa, antes  
de ires para Reading?
► Estive em duas empresas. Acabei o curso em Tomar em 2002 e come‑
cei à procura de emprego.

► Nessa altura, ainda não pensavas em desenhar tipos de letra?
► Não. Queria trabalhar em Design Gráfico e em WebDesign. Come‑
cei a enviar currículos... Na área onde moram os meus pais (Sintra, 
Algueirão ‑Mem Martins), existiam várias gráficas e eu próprio, num 
verão, tinha feito estágio na Europan, que é a gráfica que imprime 
os livros da Europa‑América (onde se faz, também, paginação e pré‑
‑impressão)... Comecei a enviar currículos, mas não obtive nenhuma 
resposta. 
E foi então que, em Dezembro desse ano, fui contactado pela Mafalda 
Milhões e pelo Pedro Maia, que também foram alunos neste curso, no 
ano a seguir ao meu. Eles tinham criado uma empresa, O Bichinho de 
Conto, que se desenvolveu a partir do livro Perlimpimpim Perlimpimpão, 
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publicado uns anos antes, um projecto no qual eu também tinha estado 
envolvido. A Mafalda chegou ao 2º ano do curso de Artes Gráficas (em 
2000, penso eu) e achou que não estava a obter do curso aquilo que 
ela queria. Estava muito desanimada e aquilo que fez para dar a  vol‑
ta à situação, foi começar a ilustrar e a contar histórias. Nessa altura, 
contactou ‑me e disse ‑me assim: “tu tens jeito para a tipografia, sabes 
escolher fontes... queres participar connosco neste livro?” Foi assim que 
nasceu o Perlimpimpim Perlimpimpão. A seguir, fui também convidado 
a participar na paginação e no Design de um outro livro, chamado Lua 
do Mar, ilustrado também pela Mafalda. Mas, depois disso, seguimos 
cada um o seu caminho... e só nos voltámos a encontrar quando a Ma‑
falda, o Pedro Maio e a Elsa Aço já tinham constituído essa empresa, O 
Bichinho de Conto, e queriam então lançar ‑se mais como editores. Foi, 
nessa altura, que comecei a trabalhar com eles, em Janeiro de 2003. Aí 
fiquei durante todo esse ano, em regime de estágio remunerado, mas no 
fim desse ano tive que sair, porque não tinham capacidade [financeira] 
para manter esse posto de trabalho.

► Foi bom para ti, eventualmente, teres que sair...
► Não..., ou seja, era o que tinha que acontecer!
Voltando um bocadinho atrás, nesse tempo em que estive n’ O Bichinho 
de Conto, fizemos um livro chamado Come a Sopa Marta!, que acabou 
por ganhar o Prémio Nacional de Ilustração, em 2004, o que foi uma 
coisa bastante boa para uma Editora Infantil que estava a dar os pri‑
meiros passos. Uma componente interessante desse projecto foi eu ter 
sugerido à equipa que se fizesse um tipo de letra que se adequasse, exac‑
tamente, a cada tipo de ilustração... Já que, nos nossos livros, a ilustra‑
ção era feita de propósito para cada um, por que não fazer o mesmo com 
o texto? Nessa altura, já estava a começar a desenhar tipos e a trabalhar 
com o FontLab. E assim fizemos, o que foi completamente inédito em 
Portugal. Foi a primeira vez que se fez tal coisa.
E como é que isso foi feito? Eu trabalhei em cooperação com a ilustra‑
dora, a Marta Torrão, sentei ‑me em frente ao computador e disse ‑lhe: 
“destes tipos todos que tenho aqui no computador, qual achas que se‑
ria o mais adequado para o livro?”  Ela escolheu, eu imprimi uma fo‑



A N E X O S  •  E N T R E V I S TA S44

lha com todos os caracteres dessa fonte, dei ‑lhe uma folha de esquiço e 
disse ‑lhe: “agora, a partir daí, vais fazer a tua interpretação do tipo de 
letra”. Ela “redesenhou” aquele tipo de letra (embora esteja tão longe 
do original que ninguém o reconhece) e eu trabalhei a partir dessa “ilus‑
tração”, transformando ‑a numa fonte digital. Esse foi um dos projectos 
mais interessantes n’O Bichinho de Conto e foi, nessa altura que comecei 
a pensar “e se eu continuasse a minha educação concentrando ‑me em 
aprender como é que se faz isto como deve ser?” E foi, então, que come‑
cei à procura, na internet, de coisas relacionadas...(nem sabia que havia 
escolas nesta área!...) e encontrei o curso de Reading. Fiz o download do 
prospecto e mandei um email para o director do curso. O curso tinha co‑
meçado há pouco tempo (três anos, parece ‑me). Contactei, então, com o 
director, ele foi muito prestável, pediu ‑me referências e portfolio. Enviei 
tudo e fui aceite. Fui aceite com uma condição, que era a de provar que 
tinha capacidade financeira para estar lá a estudar um ano. E a verdade 
é que eu não tinha...
Exigem isso, e também um bom conhecimento da língua inglesa,  
já que para além do facto das aulas serem dadas em inglês, no final do 
curso tem que se fazer uma dissertação (10.000 palavras) escrita em 
inglês.

► E o inglês era um problema para ti?
► Eu tinha já vários anos de inglês, mas não tinha o nível necessário 
e então tive que ir ao Instituto Britânico, para tirar o curso de IELTS 
[International English Language Testing System]. Mas a exigência finan‑
ceira é que pôs ali um travão... Comecei a pensar no que podia fazer 
para resolver essa situação e lembrei ‑me de ver se arranjava uma bolsa.  
Mais uma vez, fui à procura para a internet e reparei que a Gulbenkian 
tinha bolsas de Arte. Mas já estávamos em Junho ou Julho e o prazo 
limite para concorrer a essas bolsas já tinha passado... A minha outra 
opção era a FCT ‑ Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Concorri mas 
não obtive a bolsa. Por isso, continuei o meu estágio até ao fim de 2003.
No inicio de 2004, saio d’O Bichinho de Conto e começo outra vez à pro‑
cura de emprego. Mas desta vez, no início do ano, ponho logo os papéis 
da Bolsa da Gulbenkian, para ir para Reading.
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► Decidiste logo que era Reading?
► Sim, até porque era a única que eu conhecia.

► Há também o curso de Haia...
► Sim, mas na altura nem sequer apareceu na minha pesquisa... penso 
que tinha outro formato.
Concorri à bolsa. Durante muito tempo, não soube nada sobre os resul‑
tados e continuei à procura de trabalho. Mais uma vez, era difícil na zona 
onde eu morava. Nessa altura, um colega de curso, Norberto Triães, que 
estava a trabalhar (e está ainda), numa empresa no Entroncamento, a 
MBV Design, diz‑me: “temos uma pessoa que está de licença de parto 
e temos uma vaga, queres vir trabalhar para cá?” Era uma opção e eu 
não tinha mais nenhuma. Fui lá visitá ‑los, gostei muito, era uma equipa 
muito pequena... e fiquei. O problema foi que eu estava a viver em Sintra 
e o meu local de trabalho era no Entroncamento... e, entretanto, conti‑
nuava à espera do resultado do concurso para a bolsa. A minha ida para 
Reading estava pendente da bolsa. E então decidi, durante os meses que 
faltavam até saber o resultado, fazer o trajecto de casa para o trabalho 
todos os dias. Foi um sacrifício... eram 5 horas de combóio todos os dias. 
Ao princípio, não tinha a noção de quão difícil iria ser.

► Pois... eu pensava que tinhas morado no Entroncamento.
► Não. Eu acordava às 5h da manhã para apanhar o combóio. Na MBV 
eram excelentes pessoas, ajudaram ‑me em tudo o que podiam. Iam ‑me 
buscar de manhã à estação do Entroncamento (a empresa ainda era lon‑
ge, não dava para ir a pé) e iam ‑me lá pôr ao fim do dia. Chegava a casa 
por volta das 9h, felizmente tinha lá a minha mãe que já tinha o jantar 
pronto, mas era tipo comer e dormir...
Isto durou 6 meses. Ao fim de um mês, comecei a pensar que aquilo 
não era vida e que, se a bolsa não se concretizasse naquele ano, eu teria 
que arranjar uma casa ou um quarto alugado no Entroncamento. Mas, 
felizmente, em Julho ou Agosto, recebi a informação de que tinha obtido 
a bolsa, mesmo a tempo do ano lectivo começar! Foi, exactamente, na 
altura em que a pessoa que estava de baixa na MBV ia voltar... A em‑
presa, mesmo assim, queria ‑me dar a oportunidade de eu continuar lá, 
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mas assim já não foi preciso. Em Setembro/Outubro de 2004, fui para 
Reading para começar o curso.

► Isso foi um período marcante na tua vida de estudante, imagino eu...
► Sim, foi muito enriquecedor. Foi uma experiência muito boa, porque 
tínhamos, não só bons professores, mas também acesso a um espólio de 
documentos, todos relacionados com tipografia, não é preciso sair dali 
(há a Biblioteca da Universidade, mas o departamento tem a sua própria 
Biblioteca).
Foi um ano de 12 meses intensos.

► Aprendeste tudo desde “o princípio”? Quer dizer, para entrar em Re-
ading não é preciso ter muitos conhecimentos na área do design de tipos 
de letra?
► Não. Uma pessoa só precisa de mostrar o portfólio, mostrar que tem 
boa capacidade gráfica e que percebe como é que o texto funciona, como 
é que os tipos de letra são usados... isso é o básico. Mas há muita gente 
que entra para lá, que nunca desenhou nenhum tipo de letra e que sai 
de lá com um projecto de um tipo de letra, completamente finalizado.  
Para mim, foi a mesma coisa. Eu já tinha tido algumas experiências a 
desenhar letras. Uma de que ainda não falei, foi uma brincadeira que fiz 
para concorrer a um concurso, organizado pelos alunos aqui de Tomar. 
Por acaso, só eu concorri, portanto, acabei por ganhar, mas para mim foi 
uma experiência interessante. Fiz a fonte com o CorellDraw...
Voltando a Reading: eu não tinha uma série de noções, não tinha apren‑
dido caligrafia, nem nada disso. Então foi começar do zero.

► Tinhas aulas de caligrafia?
► Não, em Reading não. Na Holanda, sim. Em Reading, adaptam ‑se ao 
percurso que cada aluno desenvolve. O que eles dizem, isto é sobretudo 
a maneira do Gerry Leonidas pensar, é: “a base do design de determi‑
nado tipo de letra depende da ferramenta que está a ser utilizada para o 
fazer”. Se a caneta tem um bico, fino ou largo, etc. E há alguns desenhos 
que não podem ser feitos através da escrita. Têm mesmo que ser cons‑
truídos. Por exemplo, num design do genéro da Swift do Gerard Unger, 
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a construção da estrutura das letras é caligráfica mas há pormenores 
que não o são... não há qualquer hipótese de se desenvolver um instru‑
mento que faça aquelas formas.

► Isto vem a propósito de uma pergunta que eu te iria fazer mais à 
frente e que é a seguinte: qual julgas ser o “peso” da caligrafia e da ge‑
ometria no desenho de tipos? O Noordzij, por exemplo, diz que toda  
a origem da letra é a caligrafia... o que pensas sobre isto?
► É assim: em tipos para texto, há coisas que não podem ser alteradas, 
as formas básicas das letras são como são. Podemos mudar um porme‑
nor, ou uma patilha, mas aquela letra tem que ser assim...

► Se não, deixa de ser uma letra...
► Pois... Pode ‑se ser mais criativo se for um tipo de letra “display”, para 
títulos.
Mas se for um tipo de letra para texto e nós formos mais criativos e o 
tipo de letra tiver mais expressão, vai chamar a atenção para o próprio 
design!...

► ...e perde ‑se a legibilidade.
► Pois, perde ‑se a legibilidade, porque a letra deixa de ser “invisível”,  
deixa de ser veículo de comunicação, para passar a ser, ela própria,  
o centro das atenções.
Falaste no Noordzij... essas teorias são discutidas, mas em Reading  
o aluno é deixado à vontade para desenvolver o seu próprio método...

► Houve alguns professores que te marcaram especialmente?
► Lembro ‑me de um workshop com o Jean ‑François Porchez que me 
marcou, porque foi numa altura ideal para mim. O meu projecto já estava 
bastante desenvolvido, já tinha maiúsculas e minúsculas de A a Z dese‑
nhadas, mas claro... desenvolvidas à minha maneira. Então, mostrei ‑lhe o 
meu projecto e ele começou a fazer ‑me uma crítica muito concreta a cada 
letra “vês esta curva, aqui”, “vês este peso ali”, “tens que equilibrar isto”, 
“põe isto mais curto”, “põe isto mais estreito”... Comparando o meu traba‑
lho antes e depois deste workshop, vê ‑se claramente a diferença!
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► É preciso muita experiência para fazer isso.
► É preciso muita experiência, claro. Ele próprio já teria feito alguns 
erros daqueles no início, ele aprendeu por si próprio... foi de facto um 
workshop muito interessante.
O Gerard Unger também me influenciou, de certa maneira, mas foi 
mais teórico, embora também fizesse críticas concretas aqui e ali... mas 
foram críticas menos pormenorizadas.

► Era menos concreto?
► Não, o Gerard Unger era concreto. Quem não era concreto e ainda 
não é, era o Gerry. O Gerry, às vezes, pega no lápis e diz “isto aqui 
não está bem”, mas mantém ‑se à distância, pois não quer influenciar 
o resultado. Ele faz os alunos pensar. Ele dá a resposta que o aluno 
precisa, naquele momento. Uma coisa que acontece muito em Rea‑
ding, sobretudo porque os alunos que vão para lá não têm qualquer 
experiência em design de tipos de letra, é que começam todos a fazer 
o mesmo género de design, muito holandês, muito parecido com a 
Swift...
No início do projecto, temos que fazer um briefing descrevendo para que 
fins vai servir o nosso tipo, se é para uma revista ou para um dicioná‑
rio, por exemplo, e o nosso design desenvolve ‑se a partir desse briefing. 
Muitas vezes, o que acontece é que as nossas decisões começam por ser 
comandadas pelo briefing, mas, a certa altura, se verificamos que o re‑
sultado está a ser bom embora não corresponda ao briefing, nessa altu‑
ra, o que fazemos é que alteramos o briefing...
Mas para terminar, ainda em relação ao Gerry, gostava de dizer que uma 
das coisas que ele fez comigo foi levar ‑me mais além. Eu estava numa 
zona de conforto em relação ao meu design, estava funcional, mas... era 
chato, era mais um... e ele foi puxando por mim, incentivando ‑me a fazer 
outras coisas. E ele faz isso com todos os alunos.

► Esse processo é duro, não?
► É muito duro. Cheguei a meio do ano e ainda só tinha o “roman” e 
umas ideias para o itálico. Já tinha decidido que ia fazer arménio, mas 
ainda estava todo por fazer! E eu queria avançar, mas não conseguia... 
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O Gerry dizia ‑me: se quiseres podes fazer isso, mas tu tens capacidades 
para fazer mais, até que, ao fim de ele me dizer isso duas ou três vezes, 
eu lhe disse: está bem, então se achas isso, eu vou fazer uma coisa comple‑
tamente diferente, mas não tem nada a ver comigo! E foi assim. Comecei 
a fazer coisas diferentes, como por exemplo, cortar metade da patilha, 
fazer formas que a mim não me diziam nada, exageradas até... e no meio 
dessa confusão, percebi que alguns pequenos detalhes eram originais e 
iam funcionar. Voltei então atrás, para incorporar algumas dessas dife‑
renças.

► E isso era feito em papel ou directamente no computador?
► Foi feito no papel, inicialmente. Isso, a mim, dá ‑me jeito. Quando te‑
nho uma ideia, tenho que fazer um rascunho, ou outra coisa qualquer, 
para visualizar essa ideia. O computador é uma ferramenta muito boa, 
mas também se pode ficar preso às ferramentas e à sua capacidade... 
Passando primeiro para o papel, já consigo comandar o computador 
mais facilmente. 
Mas, nem sempre é assim. O Robert Slimbach, com quem trabalho, 
trabalha exclusivamente no digital. Já tem muitos anos de prática. Faz 
rascunhos às vezes, ou com o dedo no ar desenha o que quer... mas, a 
maneira como ele trabalha, é pegar num projecto anterior e começar a 
modificar coisas. Adiciona ponto, remove ponto, adiciona curva, remove 
curva...

► Esse tipo que fizeste em Reading, o Calouste, não está comercializado? 
Por alguma razão?
► Uma das razões, foi que eu mal acabei o curso, comecei a trabalhar 
na Adobe e não continuei o desenvolvimento do tipo. No início, tive 
algumas conversas com o meu manager para o tipo ser publicado mes‑
mo pela Adobe, mas, para chegar ao ponto de poder ser publicado, 
ainda falta muito. Não tem variações de pesos, só tem o regular e o 
itálico e, em termos de caracteres, não tem small caps, não tem grego, 
não tem cirílico... Para ser publicado pela Adobe, tinha que ter essas 
coisas todas. E eu sei, perfeitamente, quanto tempo é que isso leva e o 
trabalho que dá. 
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► Tinhas que fazer isso para além do resto das coisas que estás a fazer?
► Tinha. E, contratualmente, se eu fizer um tipo de letra, ela pertence à 
Adobe. Mesmo que eu o faça nos meus tempos livres. Se eu desenvolver 
uma actividade que não está relacionada com o meu trabalho profissio‑
nal, como escultura, por exemplo, claro que não. Mas se for um tipo de 
letra isso sim. Há uma exclusividade.

► E o que é que tu fazes realmente na Adobe, como é o teu dia ‑a ‑dia?
► Grande parte do meu dia é passado em frente do email, a responder a 
perguntas internas e externas.

► Técnicas?
► Técnicas e não só. Às vezes há questões, como por exemplo: “temos 
que fazer  a promoção deste tipo de letra”, ou “vê o que é que as outras 
empresas, entretanto, lançaram”... tudo relacionado com tipografia e 
fontes. Claro que há muitas questões técnicas.

► E trabalhas sozinho?
► Faço parte de uma equipe que tem cerca de 10 pessoas, cada um de 
nós tem um escritório pessoal, mas é tudo muito próximo. Nós vemo‑
‑nos todos, mas com quem eu me dou mais é com os meus colegas que 
também fazem produção e também com o Robert Slimbach, que é o de‑
signer principal. Além dos emails e dos fóruns, grande parte do meu 
dia é passado a fazer trabalho de produção. O Robert faz o desenho das 
letras em FontLab, até uma altura, em que diz: “está aqui este ficheiro 
e agora preciso de fontes a partir dele”. É essa parte do trabalho que eu 
faço: desde o desenho num ficheiro feito pelo Robert, até à fonte que 
chega aos utilizadores. Tenho de verificar todos os “outlines”, tenho que 
retocar alguns, verificar se há problemas técnicos, todo o “workflow”... 
ficheiros adicionais e código adicional, caracteres em falta, como por 
exemplo, caracteres com acento, que o Robert não faz. Muito trabalho.
Há vários ciclos: O Robert faz uma parte, dá ‑me o ficheiro, eu faço o pro‑
cessamento, devolvo ‑lhe o ficheiro a ele, ele faz mais uma parte e dá ‑me 
de volta para fazer algum “setup” de kerning, por exemplo, e ele volta a 
ajustar algumas coisas que eu fiz.
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► Então, neste momento já não fazes desenho de tipos?
► Não, não faço.

► E não sentes a falta?
► Não. Estou bastante ocupado e aquilo a que cheguei à conclusão e a 
maneira como vejo a minha contribuição para a equipa é: “ há outras 
pessoas que fazem muito melhor trabalho de design do que eu, o meu 
ponto forte é a parte técnica e a gestão de alguns métodos de trabalho e 
processos de organização.

► Isso tem graça... a capacidade de organização não é uma qualidade 
que se costume muito atribuir aos portugueses... não é? E a verdade é 
que acho cada vez mais que há muitos portugueses organizados, talvez 
como reacção à desorganização do país... ?
► Esse é um comentário que acho interessante. Eu sempre fui mais ‑ou‑
‑menos organizado e a experiência que tive na Alemanha foi importante 
nesse sentido. 

► Estiveste na Alemanha?
► Sim, por duas vezes. A primeira, foi quando fui fazer Erasmus, no 3º 
ano do curso de Tomar e a segunda vez, foi quando fui fazer o estágio ,no 
5º ano. Fui para a mesma escola e não para uma empresa, que era o ha‑
bitual. Resolvi ir fazer um projecto de investigação. O meu orientador foi 
o Luís Moreira e o projecto resultante foi o Guia de tipos. Partiu da ideia 
de que o sistema operativo Windows e o programa Office vêm equipados 
com uma série de fontes que são frequentemente muito mal aplicadas. O 
utilizador comum não tem os conceitos básicos necessários para as usar 
corretamente. Com esse trabalho eu queria mostrar que, com essas fon‑
tes é possível fazer uma coisa bem desenhada e que não é preciso muito. 
O trabalho tem um glossário, alguns conceitos de tipografia, o que fazer 
e o que não fazer e algumas regras. A segunda parte é uma listagem de 
todas as fontes que vêm incluídas com o software e algum historial de 
background dessas fontes e também a organização, segundo a sua função 
(para texto, para títulos..). Pretendia explicar, por exemplo, que não se 
deve utilizar a Comic Sans num documento que se pretende seja formal. 
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O trabalho tem outra parte, em que mostra “o antes” e “o depois”, só 
trocando as fontes, mostrando que, só com isso, o documento pode ficar 
completamente diferente e muito mais legível. E isto tudo, usando ape‑
nas fontes que vêm instaladas no sistema.

► E fizeste isso na Alemanha?... Mas também poderias tê ‑lo feito cá?
► Sim, mas a razão pela qual eu fui para a Alemanha foi porque tinha 
feito o estágio no 3º ano e queria voltar e desenvolver o trabalho de in‑
vestigação lá. Por isso, traduzi este trabalho para inglês, para ficar lá. 
E aprendi muito com os alemães em termos de organização. Consegui 
perceber o seguinte: eles não se esfalfam a trabalhar, não fazem directas, 
têm as coisas organizadas e não há aquela cultura de “desenrasque”...  
é claro que também cheguei à conclusão de que, se eles tivessem um 
bocadinho de desenrascanço, seria o ideal. E o que eu pensei foi: “bom, 
vou aprender com eles a ser mais organizado e vou manter a minha faci‑
lidade em resolver uma coisa em cima da hora. Isto é o ideal.”

► Gostava também que falasses sobre as circunstâncias em que se deu este 
convite para ires trabalhar para a Adobe. Conheceram ‑te em Reading?...
► Grande parte da razão pela qual eu fui para a Adobe tem a ver com o 
curso de Reading. Empresas do nível da Adobe, seja a Monotype, a Apple, 
ou a Microsoft, o que fazem é ir directamente aos cursos, contactando o 
director de cada curso e perguntando quem é que será o candidato ideal 
para tal ou tal trabalho. E foi assim que aconteceu. A Adobe contactou o 
curso, anunciando publicamente, ao mesmo tempo, que havia uma vaga 
aberta, em Janeiro de 2006. Nessa altura, eu já tinha concluído o curso 
mas tinha ficado por lá, fazendo trabalhos de freelancer, desenvolvendo 
os meus conhecimentos de HTML, CSS, Python... O trabalho da Adobe 
veio na altura ideal. Eu estava a conseguir encontrar alguns trabalhos 
para fazer lá, ainda cheguei a trabalhar com o Gerard Unger  na conver‑
são de algumas fontes dele para OpenType... a Universidade de Reading 
estava em restruturação ao nível do Design e eles queriam uma recons‑
truturação específica de duas famílias tipográficas do Gerard Unger, a 
Vesta e a Swift e, através do Gerry, comecei a fazer esse trabalho para a 
escola. E depois havia outros trabalhos gráficos pequenos. Ainda che‑
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guei a dar um workshop aos alunos que, entretanto, já tinham entrado 
para o curso...

► Vi que este ano também foste dar um workshop lá... também te agrada 
esta vertente do ensino?
► Já faço isso desde 2008. Gosto do contacto com os alunos. É muito ali‑
ciante, ver os projectos deles, os problemas que têm e, da minha parte, 
ajudá ‑los e dirigi ‑los na direcção certa, especialmente, mais uma vez, em 
termos técnicos.
Por exemplo, há três semanas atrás, estive em Reading e a maior parte 
das perguntas foram: “como é que eu faço isto em termos de funciona‑
lidade OpenType?”. Além disso, a maior parte dos projectos tinham a 
componente do alfabeto arábico...

► Fazer o projecto também para um outro alfabeto faz parte do projecto 
de Reading?
► Não é obrigatório, mas é aconselhado. Arábico, hebraico, ... é aquilo a 
que nós chamamos complex scripts e que requerem alguma programa‑
ção da parte da fonte. E é essa formação que eu estive a dar.
Desde 2008, vou todos os anos à Escola de Reading e a Haia para dar 
um workshop sobre as ferramentas que nós usamos na Adobe, o chama‑
do FDK. São ferramentas bastante técnicas que servem para pegar nas 
outlines e na metadata e gerar o ficheiro fonte final.

► Voltando atrás: abriu esse lugar na Adobe e...
► Eu concorri! O lugar foi publicitado no blog deles, mas eu já sabia 
através do Gerry e fiquei logo interessado. No meu ano éramos só 4 
pessoas, outro dos meus colegas foi contratado pelo House Industries e 
ainda lá está... O Gerry sondou ‑me, perguntou ‑me o que é que eu acha‑
va de ir trabalhar para os Estados Unidos porque, na visão dele, eu 
era o candidato ideal. Ele recomendou ‑me à Adobe mas, de qualquer 
forma, tive de concorrer, tive uma entrevista, de início por telefone, 
com  os vários elementos da equipa, para fazer uma primeira triagem, 
depois passaram ‑se várias semanas em que eu não soube nada...
Aquilo que eles pedem tem muito a ver com o que se ensina em Reading, 
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é preciso ter ‑se conhecimentos que qualquer pessoa que saia de outra 
escola provavelmente não tem...é muito difícil entrar uma pessoa vinda 
de outra escola. Porque, é claro que a Adobe não está interessada em 
formar uma pessoa desde o zero...
Em Dezembro de 2005 comecei a ouvir falar desta oportunidade de 
trabalho na Adobe, eles publicaram no blog oficialmente e nessa altura 
concorri. Passaram ‑se vários meses e em Março de 2006, soube que era 
um dos dois últimos. Nessa altura, eu e o outro candidato, – que aliás era 
uma candidata, formada noutro ano em Reading – fomos lá, aos Estados 
Unidos, a São José, em alturas diferentes.

► Pois, já estive a ver os elogios que te fazem na Adobe, dizendo que conci‑
lias boas capacidades de desenho com enormes competências técnicas... já 
tem a ver com o que te fez ir para Engenharia, provavelmente!
Entretanto, tu fizeste essa letra também para arménio porque, como 
disseste, havia essa indicação em Reading, aconselhavam os alunos a 
desenhar letras também para outro alfabeto, mas tenho visto esse in‑
teresse por outras línguas noutros projectos teus... por exemplo no teu 
projecto adhesiontext... 
► Sim, uma das coisas de que eu gosto é de línguas e de perceber ou‑
tros alfabetos, que não o latino, é interessante. No caso do adhesiontext... 
percebeste como funciona?

► Sim, tanto quanto percebi, é uma ferramenta que vai construindo pa‑
lavras com as combinações de letras mais comuns para cada língua, não 
é isso?
► Sim. O projecto nasceu de uma necessidade minha, quando estava a es‑
tudar em Reading. Quando se está desenvolver uma fonte nova, não temos 
logo as letras todas e não nos interessa ter as letras todas, porque as coisas 
ainda vão mudar muito e é muito trabalhoso depois estar a refazer tudo. 
Mas ao mesmo tempo, é importante começar a testar as letras... Adhesion 
tem a ver com as letras usadas em Reading como ponto de partida...

► Não tem nenhum descendente...
► Não, nem as letras com diagonais, como o v ou o x. Mas é um ponto 
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de partida muito bom, porque tem as vogais básicas, letras importantes 
como o n e o s... começa ‑se por aí. E, então, “adhesion” surgiu dessa ne‑
cessidade de testar a fonte que ainda não está completa... se se agarrar 
num texto qualquer, não a consigo testar porque ainda faltam muitas le‑
tras e vai ficar cheio de buracos... então eu pensei “eu tenho alguns conhe‑
cimentos de HTML, alguns conhecimentos de PHP, que é, no fundo, uma 
maneira dinâmica de gerar páginas HTML, tenho também conhecimen‑
tos de MYSQL que é uma base de dados que liga com o PHP e vou tentar 
desenvolver uma ferramenta em que eu digo que letras é que eu tenho e a 
ferramenta dá ‑me de volta texto simulado, só com aquelas letras.

► O que me parece mais interessante é que é texto simulado numa sé‑
rie de línguas, e mostra ‑nos a cadência das letras nas várias línguas...  
Esta tua abertura às línguas todas também deve ter tido influência na 
tua escolha para ires trabalhar para os EUA, para um meio tão interna‑
cional como é o da Adobe...
► Sim. Teve sobretudo influência o facto de o meu projecto ter envol‑
vido arménio. Não por ser arménio, mas pelo facto de ser um alfabe‑
to não latino. Uma das tarefas em que a Adobe se tem envolvido, é na 
criação de tipos para outros alfabetos, especialmente cirílico e grego.  
E, muito recentemente, estamos também a desenvolver duas famílias 
em arábico e hebraico.

► O formato OpenType é um grande avanço nesta área, não é verdade?
► Sim. Porque permite ter tudo no mesmo ficheiro... e facilita muito o 
trabalho do designer gráfico.

► Indo agora a questões mais gerais.... se considerarmos 3 vectores fun‑
damentais no design de letra, a sensibilidade estética, o conhecimento da 
História e o conhecimento da técnica, qual pensas ser o mais relevante? 
► Acho que tem de haver um equilíbrio entre todos e quando estavas a 
falar de História o que eu estava a pensar é como é que o alfabeto lati‑
no evoluiu desde os primeiros livros impressos, que são muito fiéis ao 
manuscrito, à caligrafia e ao princípio gótico, depois há aquela transi‑
ção toda até Bodoni em que o desenho é totalmente construído... e mais 
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tarde as sem serifas e por aí fora. E perceber como é que esta evolução 
se dá, é muito importante. Porque, quando se vai desenhar um tipo de 
letra, se tu vais desenhar um tipo de letra que é deste género [faz um 
desenho com o dedo no ar], podes fazer um g que é doutro género, 
mas tens que saber o que é que estás a fazer... porque podes estar a usar 
duas linguagens diferentes. É claro que há designers que sabem que‑
brar as regras, mas sabem o que estão a fazer.

► Como costumo dizer aos meus alunos: para as quebrar primeiro é pre‑
ciso conhecê ‑las...
► Exacto. E, então, saber como é que os diverso estilos evoluíram é im‑
portante.

► Em Reading tinham aulas sobre esta matéria?
► Um pouco, mas partia ‑se mais do princípio que nós já sabíamos.  
Na dúvida, perguntávamos aos colegas ou íamos consultar livros.

► E como é que vês esta relação entre a caligrafia e a geometria na pro‑
dução de tipos de letra, actualmente?
► Depende do projecto que estejas a fazer...

► e da função da letra?...
► Sim, pode haver projectos em que faça sentido ter um aspecto mais 
caligráfico e outros projectos em que possa ser, eu não diria geométrico, 
mas mais construído. Uma coisa que funciona, não só para a tipogra‑
fia, mas para todo o design gráfico é: tem que se olhar para as coisas e 
confiar nos olhos, se não parece bem, é porque não está bem. Todos os 
equilíbrios ópticos têm de ser observados. Podemos medir, por exem‑
plo, uma haste mas se, quando uso a fonte,  parece que está muito grossa 
ou muito fina ou que está mais curta ou mais comprida, tem que ser 
corrigida. Tem que se confiar nos olhos.

► Quando desenhavas tipos em Reading trabalhavas ou eras aconselha‑
do a trabalhar nalgum tamanho especifico? Porque esses pormenores 
não se vêem em tamanhos pequenos...
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► A altura‑x era mais ou menos 5 cm. Mais pequeno não dá para se ver 
os pormenores.

► Interessas ‑te mais por tipos de letra para texto ou por tipos de letra 
display?
► Tipos de letra para texto. É também o ênfase da Adobe. E, recente‑
mente, mais ênfase em alfabetos não latinos. O que me faz ter que estu‑
dar bastante a nível técnico para poder programar a fonte. É um desafio 
interessante, porque não só são línguas e culturas que ainda estão pou‑
co servidas com design de letra de qualidade, como também eu tenho 
gosto em saber mais sobre essas línguas. 

► E gostas de ler?
► Não. Leio muito pouco, leio mais livros técnicos. Romances, acho que 
se contam pelos dedos das mãos, os que li.

► Trabalhas para outros, então?...
► Sim... Acho que não fui educado a ler, embora sempre me tivesse in‑
teressado por muitas coisas. Quando leio, o meu pensamento começa 
a divagar, tenho que voltar atrás, reler, o que faz com que leve muito 
tempo a ler um livro por completo... a não ser os livros técnicos, que são 
mais de consulta. 

► Falaste já no Robert Slimbach, que é de facto uma referência... mas 
quem são, para ti, as referências actualmente no mundo do design de 
tipos?
► Não tenho ninguém em especial. Gosto do trabalho do Robert, se bem 
que... Bom, ele é um génio, mas é um workaholic e aquilo sai ‑lhe mesmo 
do pelo. Quando nós vemos as fontes completas, achamos fantástico, mas 
não fazemos ideia do trabalho que aquilo dá. O facto de ele já ter muita 
experiência não quer dizer que faça as coisas mais rápidas, pelo contrário. 

► É mais exigente.
► Sim e esforça ‑se bastante por não voltar a fazer as coisas que já fez, e 
tem uma certa consciência do que se passa lá fora. Embora não goste de 
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ver o trabalho de terceiros, porque não quer ser influenciado por nada. 
Também não gosta de saber os comentários que as pessoas dão por ve‑
zes nos fóruns sobre o seu trabalho.
Eu apercebo ‑me do trabalho e do esforço que ele faz, mas também me 
apercebo que há muitas semelhanças nos diferentes trabalhos que ele 
desenvolve. É de facto uma pessoa de referência, mas para mim há al‑
guns tipos dele que são de maior referência e que foram os mais mar‑
cantes – como a Myriad, a Minion ou a Warnock (que não é muito co‑
nhecida mas tem um itálico muito interessante, muito anguloso) e eu de 
vez em quando digo ‑lhe “lembras ‑te da Warnock? Aí conseguiste que‑
brar aquele estilo que se vê sempre nos teus trabalhos!” Porque se se 
for comparar por exemplo o s e as curvas que ele faz são sempre muito 
semelhantes. É realmente muito difícil para um designer de tipos sair 
dos seus desenhos habituais e da sua zona de conforto, não só porque se 
cria um estilo próprio, mas também porque em tipos de texto a margem 
para a criatividade é relativamente estreita.

► Pois... É preciso saber onde é que se vai buscar “aquele” pormenor 
(porque é disso que se trata) que vai fazer essa diferença. É nesse sentido 
que admiro imenso o Gerard Unger, porque acho que ele fez diferença 
nesse sentido, nos anos 80 e 90... não achas?
► Sim, é realmente uma referencia, é uma pessoa que eu admiro. Além 
disso ao nível pessoal é um indivíduo fantástico, muito afável, muito gen‑
tleman...  com quem é bastante fácil falar. E o design que ele fez marcou 
muito uma época, os anos 80... e muito do que se faz hoje vai ali buscar 
muita inspiração.

► Falando agora de livros, há alguma referencia para ti? Agora, ou 
quando te começaste a interessar por esta área...
► Lembro ‑me de um livro, quando entrei aqui para Tomar, um dos pro‑
fessores que nós tínhamos era o Jorge dos Reis que foi uma pessoa que 
me espicaçou para querer saber mais e um dos livros que ele usava era o 
Manual de tipografia da Thames and Hudson [de Ruari Mc Lean] e esse 
livro marcou ‑me bastante.
Mais tarde, um livro que foi bastante importante foi o The Elements of 
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Typographic Syle do Robert Bringhurst. O interessante neste livro é que 
fala de tudo em relação aos tipos de letra, mas faz a ligação com o texto, 
com a História e está muito bem escrito e estruturado. Esse foi um dos 
livros que eu consegui ler do princípio ao fim, em pouco tempo.

► Quase para terminar, gostaria de saber se tens alguma perspectiva 
desta actividade, em Portugal? Se achas que está em evolução e o que 
achas do trabalho dos designers portugueses, nesta área? Alguns ganha‑
ram prémios...
► E com grande mérito. O Dino, o Mário... Quando eu me comecei a 
interessar  por tipografia o Mário era a única referência em Portugal... 
ainda tenho lá em casa um booklet com o título Mariachi Fontexperience, 
publicado pela Bedeteca de Lisboa, com os primeiros tipos que ele fez.

► E como é que vês o problema da “pirataria” tipográfica? é um pro‑
blema que a Adobe tenta combater ou não há nada a fazer? O Lewis 
Blackwell no seu livro, Tipografia para o século XXI diz que é o maior 
problema com que se defrontam os designers de tipos...
► Não é o maior problema. Se não, a Adobe já tinha fechado.

► Estou a fazer esta pergunta à pessoa certa...
► Quer dizer, a Adobe, em si, não tinha fechado, mas de certeza que o de‑
partamento em que eu estou já tinha acabado. Ainda ontem, houve uma 
discussão interna, por email, acerca do facto de alguém ter visto duas 
fontes no site Dafont que eram muito parecidas com umas fontes nossas.
Nós tentamos resolver o problema pelo seu lado mais positivo: educando, 
tentando fazer ver as pessoas que a fonte parece ser uma coisa muito 
simples, mas que pode levar anos a ser feita. Na Adobe, é muito natural 
um tipo de letra demorar dois anos, desde o início até chegar aos con‑
sumidores. A "pirataria" é um problema para a Adobe em geral, não só 
das fontes, mas também do outro software. É fácil de controlar em gran‑
des empresas, mas não nas pequenas. Sites de Leste... é um instante até 
a fonte estar copiada. Nós preocupamo ‑nos com isso, mas também não 
perdemos muito tempo a ir atrás dessas pessoas. O departamento legal 
mantém uma lista daquilo que se passa, mas no nosso departamento já 
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estamos bastante ocupados a fazer fontes e não podemos estar a ir atrás 
disso tudo.
Uma das mais valias da Adobe em ter o departamento em que estou, 
é, não só criar novas fontes, mas também dar assistência ao resto da 
empresa. Essa é uma das razões para existirmos. Se fosse só baseado na 
receita das fontes não era suficiente. Aquilo dá para pouco mais do que 
para pagar os nossos ordenados.

► A minha última questão era sobre projectos futuros... mas já percebi 
que os teus próximos projectos passam pela Adobe. Não é assim?
► Sim, pretendo continuar na Adobe. Gosto de trabalhar lá, gosto da 
cultura, gosto dos colegas e é um sitio onde me sinto bem e valoriza‑
do. Tenho projectos que me desafiam o suficiente para estar motivado 
e para ajudar a Adobe a ir mais além e, a nível pessoal, também estou 
bem. No início do ano, fui promovido a líder da equipa de produção.  
Foi muito trabalho e esforço que foi recompensado. Daqui a 2 semanas, 
faz 5 anos que estou lá. Mas acima de tudo, prefiro não fazer planos a 
longo prazo.
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► Comecemos pelo princípio: desde quando podes dizer que tens interes‑
se pelo desenho de tipos de letra? Li numa entrevista tua que, nesta área, 
a abordagem na esad era superficial (aliás, como me parece que o era, 
na altura, na maioria das escolas em Portugal...) e que o teu interesse se 
intensificou ao trabalhares com o João Faria da drop... Foi assim?
► É verdade, na esad tive alguns exercícios de desenho de letras, em 
que, utilizando formas geométricas, deveríamos encontrar uma jus‑
tificação racional para as curvas das letras (de compasso e esquadro).  
É racional, mas é falso na maior parte dos caso. Havendo tipos de le‑
tra que são baseados em formas geométricas (como a Futura), existem 
sempre compensações ópticas, porque os olhos distorcem, às vezes, as 
formas. E, de resto, as formas das letras são originalmente modeladas 
pela ferramenta de registo (escrito, gravado, desenhado...). Sobre o meu 
trabalho na drop, o João Faria influenciou ‑me ao mostrar ‑me livros e 
ideias sobre tipografia, o uso da tipografia, mais propriamente dito.  
Mas foi sempre uma coisa que me interessou, a passagem pela drop  
só amplificou o meu interesse.

► Mas pensas que esse interesse era anterior?... Gostavas de ler em crian‑
ça?... e de desenhar?...
► Gostava de ler, sobretudo ficção clássica (Júlio Verne, etc.) e livros 
sobre o mundo natural, o espaço... E gostava muito de desenhar, quando 
não tinha brinquedos, desenhava as brincadeiras e passava horas nisto... 
Mas quanto às letras... foi na adolescência, quando me interessei por  
Heavy Metal e, às vezes, reproduzia os logotipos das bandas nos cader‑
nos da escola e, outras vezes, improvisava, acho que foram as primeiras 
experiências com lettering.

► Depois do curso da esad e de um período de trabalho em design grá‑
fico, vais para uma das mais prestigiadas escolas de design de tipos de 
letra, a kabk, na Holanda. Tiveste uma bolsa da F. C. Gulbenkian?... 
fala ‑me um pouco desse período.
► Enquanto trabalhava na drop, descobri a kabk, durante alguns meses 
pensei em candidatar ‑me, preparei e fotografei o meu portfólio que en‑
viei em slides, como era pedido (os portfólios on ‑line ainda não estavam 

Hugo  
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na moda...), fiquei muito contente quando recebi a resposta positiva, 
passado algum tempo. A bolsa da Gulbenkian foi ‑me atribuída no se‑
gundo ano que lá estive, o mestrado é de um ano, mas achei que não era 
suficiente e pedi para ficar mais tempo e terminar os meus projectos.  
Fiz bons amigos, foi uma experiência muito boa, muito rica em todos 
os sentidos. A localização é perfeita, permite  viajar dentro da Holan‑
da e países vizinhos, visitar museus (Plantijn em Antuérpia, Leipzig,  
Berlin, Amesterdão, etc). Havia sempre coisas interessantes para fazer...

► Como é ter aulas com professores tão prestigiados?... Algum deles foi 
especialmente marcante?... Quais são os type designers que mais te mar‑
caram  ou que ainda te influenciam actualmente (do passado ou actuais)?
(especificamente, gostaria que contasses alguma coisa, nomeadamente 
sobre o convívio com uma personalidade, como é o Gerrit Noordzij)
► Os professores eram bons, mas as visitas regulares de e a pessoas 
como, Karel Martens, Gerrit Noordzij, Fred Smeijers, Robin Kinross, 
eram muito motivantes. A personalidade, ensinamentos e inspiração do  
Gerrit Noordzij marcaram ‑me. Embora não houvesse comunicação 
perfeita quando falávamos, sempre pensei que se devia à sua idade avan‑
çada e a um problema de saúde. Mas bastava ‑me ouvi ‑lo e vê ‑lo escre‑
ver ou desenhar. O Fred Smeijers também me marcou e a Françoise 
Berserik, que nos dava aulas de gravação de letras em pedra. Há vários 
designers tipográficos que são referências para mim; Jan van Krimpen,  
Helmut Salden, Bram de Does, Fred Smeijers, Gerrit Noordzij e também  
Jonathan Hoefler, Christian Schwartz... também gosto das coisas que 
os suíços fazem, da Optimo, Norm, algumas coisas da Lineto (para não 
começar a nomear designers). Eu trabalho, primariamente, como de‑
signer gráfico e penso sempre naquilo que eu gostava de utilizar quando 
faço desenhos novos, a não ser que seja a pedido de alguém.

► Nesse período de formação há alguns  livros que queiras destacar?  
Que tenham sido especialmente desafiantes ou formativos?
► O Robert Bringhurst, Elements of Typographic Style, Fred Smeijers, 
Counterpunch, Gerrit Noordzij, The Stroke e Letterletter...



63 A N E X O S  •  E N T R E V I S TA S

► Algum tipo de letra desenhado por outro/s que seja para ti um projecto 
de referência? Ou que “gostasses de ter desenhado”?
► Há muitos... vários do Gerrit Noordzij: Tret, Ruse, Burgundica;  
Bram de Does: Lexicon, Fred Smeijers: Renard... há muitos.

► Pelo que li, já trabalhaste em Portugal, em Espanha, na Holanda e 
na Finlândia. Tudo países da Europa, mas com características muito 
diferentes. Pensas que, em termos profissionais, isso foi importante?  
Integraste algumas mais valias específicas de cada um destes países na 
abordagem ao projecto ou na atitude profissional?
► Foi importante, o que sou é resultado do meu percurso, não tenho dúvi‑
das. Se calhar, a Holanda e Finlândia influenciaram ‑me mais nos últimos 
anos, como é natural (e outros países vizinhos que tenho visitado), e imagi‑
no que tenha incorporado metodologias, ideias, maneiras de pensar e fazer 
as coisas características desses países, e até características formais e estilís‑
ticas. Mas nunca me esqueci das minhas origens e continuo a ser português 
com características portuguesas e também maneiras de pensar as coisas 
portuguesas. É difícil, para mim, identificar exemplos práticos...

► E... sentes ‑te um tipógrafo latino? Achas que há alguma característica 
nossa que nos distinga ao desenharmos tipos?
► Gostava de dizer que sim, mas não acredito nisso... seria como dizer 
que todos os portugueses usam bigode ou que os holandeses andam de 
sapatos de madeira... se existem características comuns a tipos de letra 
desenhados por pessoas da mesma nacionalidade, penso que se deve à 
proximidade física (e exposição mais forte ao trabalho de um conterrâ‑
neo) e à assimilação do estilo. Não acredito que tenha relação com a cul‑
tura local. Se houver relação, é com a época e o estilo da altura, mas hoje 
em dia, as coisas acontecem muito depressa, as pessoas estão expostas 
a informação de qualquer parte do mundo, é a globalização... há muitos 
estilos a existirem em simultâneo.

► Como é o teu processo de trabalho no desenho de tipos? Há uma me‑
todologia específica do projecto que tenhas aprendido na kabk... ou é  
consoante os trabalhos? 
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► Depende do trabalho, pode ser muito racional, baseada numa grelha 
e desenvolvida num processo completamente digital; ou pode começar 
de um esboço feito, por acaso, numa reunião de trabalho, ou pode ser 
baseada em algum registo histórico (como a Rolland)... 

► Como é a tua postura em relação ao desenho em papel versus desenho 
no computador? Costumas usar o desenho em papel como ferramenta 
inicial?
► Costumo utilizar o papel para estudar soluções e formas, mas não te‑
nho problemas em trabalhar de inicio no computador, não é um tabu 
para mim, desde que consiga fazer o trabalho eficientemente... mesmo 
o trabalho digital requere um “sabor” analógico, de desenho que quem 
não desenha não aprende.

► e qual a 1ª(s) letra(s) que desenhas?
► Esta é fácil... o a caixa ‑baixa... é o mais característico para mim...

► Imagino que faças testes em texto, antes de editar uma fonte?  
Experimentas as letras em palavras?... e nesse caso, que língua utilizas: 
português, inglês, finlandês... ou depende dos trabalhos? “Perdes” muito 
tempo com o trabalho de “kerning”?
► Faço experiências, de preferência na língua em que se pretende utili‑
zar o tipo de letra, mas há muitas vezes pressão de tempo, e vou fazendo 
afinações posteriores, baseadas no “feedback” dos utilizadores. Faço 
trabalho extenso de kerning, nunca fica perfeito...

► Gostas mais de desenhar tipos para texto ou os chamados display 
type?
► Gosto dos dois, depende do dia e da inspiração que tiver. Por mim, 
gosto de fazer coisas display para trabalhos gráficos.

► Fala ‑me um pouco dos projectos de tipos de letra que fizeste e que, para 
ti, tenham sido mais relevantes. 
Gostaria que dissesses alguma coisa, nomeadamente, sobre dois projec‑
tos que me parecem importantes:
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...O Kaas (é o teu tipo de letra  que mais vende? Como foi fazer letras 
para tantos alfabetos?)...
► O Kaas é o único tipo de letra que vende... o resto não está à venda, 
tenho feito muitos projectos especiais para empresas, organizações...
Penso colocar à venda outras coisas, no futuro, mas, como, neste mo‑
mento, tenho pouco tempo para isso, são projectos para ir fazendo 
quando posso.
Eu fiz a Kaas quando estava na Holanda, 2000 ‑2002, e depois, com a aju‑
da do Cherter Jenkins da Village, fizemos as versões hebraicas e cirílico.
O Chester ocupou ‑se disso, só dei a minha opinião. Como é construída 
numa grelha, é fácil de desenvolver.

► e o Rolland... assisti a uma conferencia tua na esad, em 2009, em 
que disseste que estavas a terminar esta família... mas ainda não está à 
venda, pois não?
Entretanto soube que a fba te comprou um tipo, que não chegou a ser 
utilizado, para as Comemorações da República. Esse tipo tem alguma 
coisa a ver com o Rolland?
► Não, infelizmente não consegui acabar, não tenho tempo... A fba 
contactou ‑me quando estavam a desenvolver a identidade para as  
Comemorações do Centenário da Republica; pediram ‑me para ver o que 
tinha, escolheram a Rolland e pediram ‑me para fazer algumas altera‑
ções, é algo diferente da versão original da Rolland, tinham a intenção 
de a utilizar no material todo, mas acabou por ser utilizada apenas no lo‑
gotipo... não sei muito bem porquê, algo relacionado com a Comissão.

► Vi também uma resposta tua no Typophile, a propósito de uma po‑
lémica sobre as letras do logo do cpd (também desenhadas por ti), em 
que dizias: “cpd Serif is a customized version of a typeface designed by 
me and currently being developed for it’s commercial release (this type‑
face known as Rolland).” Isso quer dizer que o cpd comprou o teu tipo 
Rolland? Ou é uma outra versão desse tipo?  
► O cpd pediu ‑me também para personalizar a Rolland para uso interno 
e material promocional do cpd, também me pediram material existen‑
te e escolheram (havia pouco tempo para fazer uma coisa nova, penso 
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que dois meses ou menos). O Henrique Cayatte, que estava na Comissão 
para as Comemorações do Centenário da República é o presidente do 
cpd, por isso me contactaram, imagino... A polémica cpd Sans também 
já existia, era uma DIN Rounded, que tinha feito, em 2007, como teste 
para uma agência de publicidade (antes de ser lançada a DIN Rounded...)  
e pediram ‑me para utilizar isso no logotipo, substituindo a Futura.  
Mas já vi que a utilizaram em outros sítios (website). Não era essa a ideia 
original.

► Como lidas com as tuas fontes postas a uso por outros designers?
► Fico sempre contente ao ver que alguém utilizou uma fonte minha,  
eu tenho dificuldade em utilizar coisas minhas, vejo sempre defeitos...

► Nesse desenho, é especialmente interessante o uso do til(diferente em 
caixa alta e caixa baixa) e isso levou ‑te a pensar que poderia ter sido 
desenhado por um português (ou espanhol)... avançaste alguma coisa 
nessa investigação?
► Exactamente. O Francisco Rolland era francês, poderia ter trazido os 
tipos de França e ter adicionado, mais tarde, coisas para texto em portu‑
guês, ou então o designer era ibérico... Contactei a Biblioteca Nacional 
em Lisboa e o Museu da Imprensa. Só os primeiros me responderam, 
dizendo que iriam reencaminhar o meu e ‑mail para uma especialista da 
qual nunca recebi notícias... Não estava em Portugal na altura, depois 
disso, desisti... tive alguns contactos com um brasileiro sobre a influên‑
cia do Rolland na produção de livros no Brasil, nada de conclusivo.

► Sobre revivals (a propósito, sugeres alguma tradução, em português, 
para esta palavra?) feitos actualmente, o que pensas ser mais interes‑
sante: a procura do desenho “exacto” da época (será isso possível?) ou 
uma interpretação contemporânea de uma determinada época?
► Eu tenho utilizado livremente “arqueologia tipográfica”, embora não 
seja um termo “cientifico”... à falta de termo melhor. Acho que ambos os 
caminhos são válidos. Recuperar um tipo de letra interessante de uma 
maneira fiel, com a intenção de o preservar e pelo interesse de utilizar 
um desenho que, de outra maneira, estaria perdido é tão válido como 
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fazer uma interpretação contemporânea. Há o assunto das autorias e se 
é um aproveitamento do trabalho de outrem, mas isso para o utilizador 
não tem interesse nenhum, o tipo de letra em si não tem relevância se 
não for utilizado.

► Parece ‑me que os tipos “barrocos” estão um pouco na “moda”, actual‑
mente. Concordas? E vês alguma razão para isso acontecer?
► Pois parece que sim, não sei porquê... talvez porque os renascentistas 
e outros mais tardios (neoclássicos, etc.) já esgotaram possibilidades...
O período barroco é rico e tem poucas representações, talvez por isso. 
E porque apresentam algumas extravagâncias que os tornam caracte‑
rísticos.

► Gostava de te pôr também algumas questões mais teóricas relativas ao 
desenho de tipos de letra:
Qual pensas que é a importância relativa de cada um destes factores em 
relação à qualidade de um tipo de letra? Sensibilidade estética, conhe‑
cimento da história, capacidade técnica... qual é, para ti, o mais impor‑
tante?
► Penso que a sensibilidade estética, os tipos desenhados por engenhei‑
ros informáticos (exp. Adobe/Linotype), baseados no conhecimento 
histórico e técnico não são, geralmente, os mais apetecíveis. São frios e 
pouco desenhados. Claro que, às vezes, isto também pode ser positivo, 
conforme a utilização.

► Qual a tua época preferida na História do desenho de letra?
► O barroco, os anos 20 ‑40 e, depois, o racionalismo da Helvetica, a gre‑
lha do Wim Crowel, nos anos 60 e 70.

►Qual a tua opinião em relação à afirmação de Noordzij de que toda a 
tipografia tem, como base, a caligrafia? Qual a importância da caligrafia 
no design de tipos actual? Tendem a ser mais geométricos, ou antes pelo 
contrario, há cada vez mais um retorno a alguns tipos mais caligráficos?
► Acho que não são comparáveis. As formas das letras minúsculas são 
derivadas de letras escritas, as maiúsculas de letras gravadas (gregas, 
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romanas), isto são factos históricos. As minúsculas lêem ‑se. Segundo o 
Noordzij, lêmos a translação de um vector que modela a forma das letras, 
as maiúsculas soletram ‑se. Neste momento, como em outras alturas (nos 
anos 20 ‑30, e depois nos anos 60 ‑70) está na moda um desenho mais geo‑
métrico, mas isso é uma coisa estilística, é um exercício de racionalização 
das formas “tradicionais”, não são realmente métodos diferentes.

► Diz Lewis Blackwell, no livro, Tipografia do século XX: “O maior 
problema com que se enfrenta a comunidade de desenhadores tipográ‑
ficos é a falta de respeito em relação ao modelo de patentes do design 
tipográfico.” O que pensas sobre este assunto, a “pirataria” de fontes ti‑
pográficas? É uma coisa que te preocupa?
► Também dizia, penso que a Fontshop, que os tipos mais pirateados são 
os que mais se vendem... Eu acho que o modelo de venda é que tem de 
evoluir. Os designers gráficos têm muitas vezes de tomar decisões rápi‑
das, às vezes com custos significativos, penso que é justo que lhes seja 
dada a oportunidade de experimentar antes de comprar (como levamos 
um carro a um “test ‑drive”...). É muito difícil eliminar a pirataria, mas 
penso que, um modelo que permite experimentar antes de comprar, 
pode resolver alguns casos, e confiar na boa ‑vontade dos designers.  
A Underware experimentou isso com algumas fontes, o que chocou mui‑
ta gente, eu acho que muitos designers vivem obcecados pelo trabalho 
e esquecem ‑se de que o trabalho só é significativo se for utilizado por 
alguém...

► Qual a tua perspectiva da História desta actividade, em Portugal?
► Se calhar, existem ainda mais algumas referências históricas para des‑
cobrir, mas o trabalho mais significativo aparece com os computadores...

► Concordas com a maioria dos designers ao afirmarem que não há ne‑
nhuma tradição tipográfica no nosso país? Ou, precisamente, o teu pro‑
jecto do tipo Rolland tinha também este objectivo de aprofundar alguma 
coisa neste terreno ainda desconhecido? 
► Eu acho que deve haver coisas para descobrir, mas se não houver, não 
vejo que isso seja vergonha nenhuma, temos bons designers, agora.
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Eu tentei explorar a Rolland nessa perspectiva e continuo a achar que, 
se alguém se deu ao trabalho de improvisar em formas familiares ao 
português e espanhol, essa pessoa deveria ser destes países. Mas é es‑
peculação.

► E na actualidade? O que pensas da “cena tipográfica” actual em Por‑
tugal? Há algum projecto especifico que seja útil desenvolver?
► Acho que agora há muitas coisas boas, e cada vez mais vejo coisas no‑
vas, acho que o assunto “explodiu”, em Portugal.

► Queres dizer alguma coisa sobre próximos projectos nesta área do de‑
sign de tipos...?
Tenho feito coisas nas agências onde tenho trabalhado, integradas, ge‑
ralmente, noutros projectos, embalagem, nova identidade...
Estou neste momento a desenvolver um tipo de letra para uma empresa 
finlandesa: Fiskars. Tenho em vista acabar coisas antigas, como a Rolland, 
e começar outros projectos, alguns deles estão à espera há anos...

► Fala ‑me um pouco sobre o que é thisisplaytime... (e porque se localiza 
na Suécia).
► A Playtime é um projecto com um colega francês que vive em Esto‑
colmo (na Suécia), é uma plataforma para desenvolver projectos menos 
comerciais, coisas mais conceptuais e, no final do ano, tencionamos ter 
também a funcionar uma loja on ‑line onde penso vender futuros tipos de 
letra. Temos agora, em Agosto, uma exposição de cartazes (desenhados 
especialmente para a ocasião), em Estocolmo. Pode, no futuro, tornar‑
‑se num estúdio com projectos comerciais, mas para já, é só isto.

► E por último: vês ‑te mais como um designer de tipos de letra que faz 
design gráfico ou como um designer gráfico que faz tipos de letra?...
► Boa pergunta... eu sempre me vi como um designer gráfico que dese‑
nha letras, e sempre o fiz com a ideia de as utilizar!
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► Ricardo, para iniciar gostava que me contasses como é que começaste 
a interessar ‑te por estas coisas (quando te conheci já estavas a trabalhar 
nisto a tempo inteiro). O interesse pelas letras é uma descoberta do teu 
tempo de formação do IADE, ou já vem mais de trás?... 
► Descobri este gosto na António Arroio, porque tive lá aulas de dese‑
nho de letra. Foi aí que eu percebi que, afinal, aquilo que me interessava 
no início, a Animação, tinha sido suplantado por uma grande curiosida‑
de pela questão da letra. Basicamente, deixei completamente para trás 
o que gostava de fazer até aí e comecei a dedicar ‑me ao desenho de letra, 
que era uma coisa muito mais simples…

► Acho interessante haver um professor numa escola secundária, que 
ensina desenho de letra... 
► Aquilo era uma introdução. Desenhávamos a tinta ‑da ‑china tipos de 
letra “sans serif”, para se fazer, num processo de fotomecânica, uma re‑
dução e aquilo tinha que ficar impecável. A partir daí, comecei a perce‑
ber que era aquilo de que eu gostava.

► Dizes, numa entrevista em 2007, que tiveste aulas com o Mário Feli‑
ciano. Onde se passou isso? Confesso que não sabia que o Mário tinha 
dado aulas…
► Não foram aulas, foi um workshop. Estávamos, o Ruben, o Fernando 
Oliveira, o Paulo Silva, eu e mais alguns professores que tinham con‑
seguido “activar” a questão da tipografia e, na altura, o Mário e outras 
pessoas começaram a querer falar sobre isso e a tentar mudar alguma 
coisa na Educação.
Fiz, também, um workshop com o Jorge dos Reis, no Ar.co, uns tempos 
antes (que, aliás, o Ruben também fez).

► E um senhor, chamado Manuel Rodrigues Pereira da Silva, também 
conheceste?
► Sim.

► Vários “type designers” portugueses me falaram dele.
► É uma pena, porque ele faleceu há 2 anos. Conheci ‑o na Atypi e, nesse 

Ricardo  
Santos

16 de Setembro de 2010  
FA ‑UTL
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mesmo ano, ainda fui a casa dele, pr’aí umas duas vezes. Foi uma oportu‑
nidade única. Tinha imensos livros e era uma pessoa especial… é difícil 
encontrar alguém da idade dele com aquele conhecimento… Falava ‑me 
dos impressores que se seguiram ao Gutenberg, por exemplo… puxava 
de um livro que tinha na sua biblioteca e dizia “isto é uma impressão 
do Froeben”, que era um dos impressores de Mainz, e era um original… 
aliás, eram tudo originais!
Passar uma tarde com ele, era de a pessoa sair completamente arrasada, 
não no aspecto negativo, mas pelo contrário… era fantástico!

► E a biblioteca dele ficou para alguém?
► Não sei. Talvez a pessoa que possa ter mais alguma proximidade seja 
o Mário… ou o Fernando Oliveira, porque o Fernando, nos últimos tem‑
pos de vida do Manuel, frequentou um pouco a sua casa e até viu a bio‑
grafia dele que estava a ser preparada.
Foi, de facto, uma pessoa que me marcou muito e num curto espaço de 
tempo.

► E em termos de livros? Houve alguma coisa que tivesses lido ou algum 
livro que tivesse sido decisivo… tens alguma ideia dos primeiros livros 
que leste nesta área?
► O livro Elements of Typographic Style, do Bringhurst, foi uma cascata 
de informação a todos os níveis. Muito interessante, todo o enquadra‑
mento histórico e as referências atualizadas da história da tipografia.

► É verdade… e, ainda por cima, muito bem escrito. Há ali páginas que 
são poesia… a maneira como ele relaciona a tipografia com a música, 
por exemplo, é muito interessante.
► Sim, isso é fantástico.

► E quem foram os designers que mais te influenciaram? 
Quem foram, ou são, as tuas figuras de referência? Referiste numa en‑
trevista, o Gerard Unger, o Spiekermann, o Adrian Frutiger… ainda 
dirias, actualmente, que são estes?
► Em termos gerais, ainda são os mesmos. Estes três fazem um “triân‑
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gulo” que me parece interessante. Nomeadamente, o Erik Spiekermann 
tem sido uma influência – e ainda o é –, não só no trabalho tipográfi‑
co, mas também ao nível do Design de Informação. O Gerard Unger 
influenciou ‑me pelo seu requinte, na tradição tipográfica holandesa e 
europeia. E por outro lado, a Holanda é uma das maiores referências no 
design de letra…. É incontornável. Mas, a referência mais importante, 
foi o designer de tipos, suíço, Adrian Frutiger, porque foi o seu trabalho 

– Univers e Frutiger – que me levou a gostar deste tema. 

► Passando agora para outra coisa completamente diferente: como é o 
teu dia ‑a ‑dia? Dás aulas e desenhas tipos? Ou fazes também design grá‑
fico?
► Não. Neste momento, a única coisa que faço é uma capa de uma re‑
vista (a Revista Palavras da Associação dos Professores de Português), 
que é um trabalho que tenho desde a António Arroio… e é com algum 
carinho que o faço. Faço só a capa… e posso também aplicar os meus 
tipos de letras.
Como já trabalhei em agências, em trabalhos de Design Gráfico, é ób‑
vio que também sinto alguma necessidade de fazer algumas coisas e 
permite ‑me testar as fontes...

► Mas não fazes sempre isso quando desenhas um tipo de letra: testá ‑la 
em texto?
► Sim, claro. Tudo culmina quando publico a letra e crio um ambiente 
gráfico para a divulgar.

► Isso vê ‑se bem, por exemplo, no teu desdobrável/pdf da fonte Lisboa. 
Os projetos que fazes são todos da tua iniciativa? 
► Quase todos, tirando alguns pedidos, os custom typefaces.

► E quando fazes um novo projeto, perdes algum tempo com a investi‑
gação?
► Depende do projeto. Às vezes, já tenho algumas diretrizes lançadas, 
como foi, por exemplo, o caso do tipo de letra para a sonae: prepararam‑

‑me um pequeno briefing com todas as coordenadas. Depois, a partir 
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daí, é rápido. Hoje em dia, as questões técnicas já não são problemáticas 
como eram antigamente e isso era uma boa parte da minha investiga‑
ção. Não tanto a teoria da letra, mas a parte de consultar coisas técnicas.  
Mas penso que é sempre uma constante em qualquer projeto de design, 
haver planeamento e tempo para investigar, não só para enquadrar o 
projeto historicamente e na atualidade, como também para aprender‑
mos e percebermos o tema que estamos a trabalhar.

► Já não perdes tanto tempo porque estás mais à vontade, ou porque a 
tecnologia melhorou?
► Porque já estou mais à vontade. Mas continuo a ter que ler muitas 
coisas sobre a parte técnica. 
Quando são projetos comerciais, como o caso da sonae, são projetos mo‑
mentâneos. Não quer dizer que não tenham prazos de validade extensos. 
Eu tento que os meus projetos sejam fundamentados, que sejam sólidos.

► E quando desenhas… Dizias também, nessa entrevista, que as tuas 
ideias começam no papel e acabam no computador. Continua a ser as‑
sim?
► Não. Já consigo inverter as metodologias e acho que é o melhor. Antes 
de iniciar um projeto, prefiro propor 2 ou 3 caminhos de estudo, de‑
pois inverto tudo e, no fim, proponho uma decisão final com base nessas 
ideias e tópicos chave. Por exemplo, posso começar o desenho direta‑
mente no computador (o que não fazia há uns anos atrás), depois passo 
para o papel… sobretudo para tipos de caracter mais caligráficos, nal‑
guns tipos de letra serifados que estou a desenhar, tenho que perceber 
a tensão da letra… e, às vezes, há um terceiro elemento do desenho de 
letra que entra, que é a parte mais tecnológica. E é também uma manei‑
ra de me desligar dos meus vícios, encontrar outras abordagens... e não 
entrar na rotina.

► Suponho que isso seja uma parte difícil na profissão: há um lado muito 
rotineiro, ou não? A definição dos espaços entre letras, etc…
► Isso, actualmente, é um processo muito mais frio… que já não me leva 
tanto tempo. Mas acaba por ser, naturalmente, um trabalho mais abor‑
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recido, mais de rotina… e é bom encontrar outras formas de chegar às 
soluções que são necessárias.

► Começas com um tipo de letra e trabalha ‑lo até ao fim, ou és capaz de, 
por exemplo, numa semana, pegar num e noutra semana, noutro…
► Inicialmente era isso, mas… claro que tento concentrar metade do 
dia ou um dia inteiro num projeto, mas neste momento, tenho vários 
ao mesmo tempo. Não só é a melhor maneira de conseguir suportar a 
rotina, como até consigo transpor coisas de um projeto para o outro... 
questões de legibilidade, ou questões técnicas, por exemplo.

► Preferes desenhar tipos de letra para texto ou para títulos? 
► Gosto de ambos, porque têm comportamentos distintos, mas confesso 
que gosto bastante dos tipos para texto.

► Outra coisa que percebi que te interessa são os tipos de letra para cor‑
pos pequenos. A tipografia é já uma miniatura, mas desenhar tipos de 
letra para corpos pequenos acentua  ainda mais esse lado “miniaturial”… 
► Sim, acaba por ser um trabalho muito minucioso. 

► Fazer uma slab, uma sans e ainda fontes pensadas especialmente 
para corpos mais pequenos, tudo na mesma família, é um trabalho bas‑
tante extenso… Conhecias algum exemplo deste tipo de trabalho que te 
tivesse interessado?
► Sim, a Fedra do Peter Bilak é uma das sans serifs humanistas mais 
extensamente desenvolvidas, não só pela variedade de pesos, mas prin‑
cipalmente por todo o suporte linguístico com diferentes alfabetos.  
No caso da Lisboa, tento ter um caminho pessoal para um projeto desse 
tipo…

► Como é a tua relação com os tipos de letra que são usados por outros 
designers?
► Em algumas situações, a relação é directa (mercado interno), mas no 
geral, não tenho muito contacto com os diferentes utilizadores, muitos 
deles fazem os trabalhos e eu nem sei onde foram aplicados.
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► E quais as primeiras letras que desenhas?
► Normalmente, começo pelo a minúsculo, caixa ‑baixa. Para mim, é o 
adn, a matrícula, o número de série, a identidade formal, digamos as‑
sim, da letra. 
As primeiras letras que desenho e planifico para as capitulares, normal‑
mente, são o E, o K, o R e o Q. Nos caracteres em caixa‑baixa, começo 
pelo a, g, k, n, o e r.
Normalmente, as palavras que simulo e desenho quando estou a pla‑
nificar novas ideias contêm muitas das vezes estas  letras, de forma a 
sintetizar o estilo gráfico da letra, antes de partir para o desenho digital.

► E no caso de uma família de fontes… começas pelo “regular”?
► Na concepção, o ideal é desenhar dois pesos extremos, um fino e um 
pesado. Através desses dois pesos, depois é interpolada uma nova ver‑
são para servir de peso central no set tipográfico. Normalmente, nesta 
versão intermédia, faz ‑se ajustes na letra para reduzir o possível efeito 
de distorção que possa haver, especialmente nos pesos mais fortes.
A Lisboa é o último projeto que eu desenhei peso ‑a ‑peso, quase como 
nos tempos do chumbo. Foi um projeto intensivo e muito árduo. Sempre 
que alterava um pormenor, tinha que alterar tudo em cada peso. Hoje 
em dia, só desenho dois pesos para criar uma família tipográfica mais 
extensa no número de pesos.

► O Gerrit Noordzij afirma que sem caligrafia não há tipografia, que a 
caligrafia é a base de tudo. Concordas?
► De facto, a tipografia recolheu todo o seu saber da caligrafia e, antes 
da caligrafia, havia ainda outras coisas que deram origem à caligrafia. 
Mas as preocupações da caligrafia acabam por ser, algumas vezes, as 
preocupações da tipografia, tal como a questão do material versus téc‑
nica… isso acaba por ser determinante no modo como desenvolvemos 
determinada forma, que parte de uma determinada técnica e de um 
instrumento usado para a desenhar. 
Mas se eu olhar, por exemplo, para uma Helvetica, percebemos que a 
caneta ideal para desenhar aquele tipo de formas, tinha que ser uma ca‑
neta para fazer um desenho monolinear (aparo de ponta redonda), mas, 
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no entanto, percebo onde está a força, a tensão, o contraste, tal como o 
seu modo construtivo tem origem na caligrafia. 

► Se tiveres que dizer aquilo que faz com que um tipo de letra tenha 
qualidade, o que dirias? Pressupondo 3 vectores que me parecem impor‑
tantes: a técnica, o conhecimento da História e a sensibilidade formal, 
qual deles te parece mais importante?
► Para mim, parece ‑me mais importante a vertente que se possa inter‑
ligar com a História. O que me interessa é que, aquele projeto ou tipo 
de letra consiga estar inserido de uma forma correta, numa linha de 
tempo, que tem a ver com a História e com a evolução dos tipos de letra. 
Outros fatores também importantes a analisar são os fatores humanos 
e sociais, onde cada vez mais a globalização abre novas portas para o co‑
nhecimento e  para a forma como nós comunicamos e nos respeitamo s 
linguística e culturalmente (tipos de letra em diferentes alfabetos lin‑
guísticos).
Embora, hoje em dia, as coisas comecem a estar mais misturadas… 
mesmo a nível internacional… 

► Essa era outra pergunta! Se achas que existem tipos de letra portugue‑
ses ou latinos… há uma maneira de desenhar ou de trabalhar latina?  
Tenho reparado, por exemplo, que os portugueses estão a fazer famí‑
lias tipográficas bastante extensas... Tu, o Mário, o Dino... Não, que 
não haja outros designers noutros países a fazê ‑lo, mas em termos de 
proporção, parece ‑me que há muitos portugueses a fazê ‑lo.  E eu, como 
designer editorial, gosto de utilizar os vossos tipos de letra, também 
por isso: posso precisar de uma letra mais bold para uma legenda, ou 
de um tipo mais condensado para um título… e sei que tenho isso dis‑
ponível.
► Acho que não existe diferença entre o mundo latino e o resto do mun‑
do, em relação à forma de trabalhar. Mas o mercado latino tem vindo a 
ganhar terreno relativamente às grandes fundidoras europeias. Desig‑
ners do Brasil, Argentina, Equador, México, entre outros, já possuem 
catálogos tipográficos com qualidade, variedade, diversidade. É verda‑
de que, durante séculos, foram os países do centro da Europa (França, 
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Holanda, Inglaterra e Alemanha) que tinham a tradição e a técnica de 
produção de novos tipos e novas influências. Hoje em dia, o mercado 
editorial, tal como o desenvolvimento de identidades corporativas para 
grandes empresas, necessitam de variedade tipográfica que dê resposta 
em diferentes situações gráficas.

► Mas esse trabalho tem uma enorme componente racional e metódica… 
não parece uma coisa muito portuguesa… Será que é o nosso lado eclé‑
tico a revelar ‑se?
► Infelizmente, muitos dos conceitos de racionalidade e tecnologia são 
ainda hoje importados e vêm de países estrangeiros, nomeadamente do 
centro e norte da Europa. O racional e o metódico são conceitos mais 
interiorizados nos países do norte da Europa, devido às suas línguas, 
filósofos, indústria, desenvolvimento tecnológico e, até mesmo, devido a 
rivalidades políticas e militares.  

► Achas mesmo que não houve muitos tipos desenhados em Portugal?
► Em várias épocas, tivemos calígrafos, tipógrafos, alguns deles conhe‑
cidos e enquadrados historicamente no contexto mundial (Manuel Ba‑
rata; Ventura da Silva).
Mas, a primeira vez que alguém gravou punções no nosso país foi o fran‑
cês, Jean Villeneuve (1732), para a Academia Real. Possivelmente, as ra‑
zões que levaram à produção deste tipo de letra no nosso país, deveu ‑se 
às necessidades económicas de não importar caracteres do estrangeiro 
e não por motivos de expansão e concorrência da impressa real portu‑
guesa, face à realidade europeia.

► De facto, não há grande história dos tipos em Portugal, não há grande 
tradição... Aliás, o Updike no “Printing Types” fala de tipos espanhóis, 
mas não de portugueses. Onde é que nós estamos? Somos confundidos 
com Espanha?
► Sim, e, nomeadamente os espanhóis, sempre conseguiram difundir a 
sua cultura de uma maneira completamente diferente da nossa. Acre‑
dito que Updike não tenha tido muito acesso ou conhecimento sobre o 
panorama nacional e, se teve, possivelmente teria poucas referências e 
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exemplares. A maioria dos estilos tipográficos, técnicas, conceitos, veio 
sempre de fora (Itália, Holanda, França, Inglaterra), logo seguíamos o 
que os outros andavam a fazer, seguindo as tendências. Espanha sem‑
pre teve vantagem, pelo seu posicionamento geográfico (fronteiras com 
França, Portugal, Marrocos), tal como pela sua escala populacional.  
Na obra de Updike, ele apresenta alguns dos grandes mestres espa‑
nhóis, calígrafos e tipógrafos, os quais tiverem o seu lugar na história 
mundial; é a época de ouro da tipografia espanhola, tendo sido influen‑
ciada por tendências italianas e holandesas. Da obra do Updike, ficaram 
de fora alguns nomes, tal como Manuel Barata, Andrade de Figueiredo 
ou Ventura da Silva.

► Os calígrafos…
► Sim. Tivemos calígrafos em diferentes épocas, que seguiram um pou‑
co os gostos e tendências europeias da altura, em plano secundário.  
Muitos destes calígrafos tiveram influência direta dos calígrafos italia‑
nos por via dos espanhóis, nomeadamente a partir do séc. XVI, com 
a chegada do Renascimento. Muita desta história e origens têm sido 
esquecidas e até apagadas do tempo, o que acaba por não consolidar 
o passado com o presente. Durante o aparecimento da tipografia, os 
países do centro da Europa tinham um objetivo comercial forte com 
a produção e exportação de novas matrizes em grande escala, como 
Nicolas Jenson e Aldu Manutius, em Veneza, e Robert Granjon, em 
França, entre outros. O nosso país nunca teve grande estrutura in‑
dustrializada, toda a maquinaria e tecnologia utilizada era sempre 
importada do estrangeiro (Espanha, Itália, França), o que condi‑
cionou bastante a expansão e comércio de tipos em grande escala.  
Os prelos que foram levados para as ex ‑colónias eram fabricados no 
estrangeiro, nomeadamente, nos países onde a tipografia e os caracte‑
res de chumbo tiveram maior expansão comercial, como a Alemanha, 
França, Itália.
A única referência direta, que eu tinha em Portugal, quando comecei, 
era o Mário [Feliciano]… Temos poucos historiadores a reposicionar a 
história da caligrafia e tipografia portuguesa no contexto atual do de‑
sign gráfico, as origens e os reflexos no presente.
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► Se calhar, temos que ser nós, designers, a investigar nesta área. O nos‑
so ponto de vista, o nosso olhar sobre a construção de um tipo de letra, 
será sempre diferente do olhar de um historiador.
► Penso que as duas visões são fundamentais. Para percebermos melhor 
determinado período, etc., é necessário compreender os aspetos técni‑
cos, estilísticos, conceptuais na visão do designer, mas também as suas 
origens artísticas (aspetos sociais, políticos, económicos). É importante 
estudarmos o nosso passado relativamente a todas estas referências, de 
forma a contextualizarmos os diferentes períodos históricos e darmos 
o seu devido lugar no contexto nacional e internacional, sem mitos, sem 
lendas.

► Voltando outra vez aos teus projetos: A Lisboa slab ainda não está à 
venda. Há alguma previsão?...
► Tem havido algumas derrapagens… mas ainda hoje, antes de vir para 
cá, estivemos a trabalhar nisso, na parte de finalização. Espero ter isto 
pronto lá para Outubro, Novembro... 

► Tens algum colaborador a trabalhar contigo?
► Não. Eu falei no plural porque há, por vezes, correções e acertos téc‑
nicos que são feitos pelo Peter Bruhn da Fountain.

► Em relação à Lisboa Slab, tiveste alguma fonte de inspiração?  
Por exemplo, a fonte Caecilia, do Mathias Noordzij, influenciou ‑te?
► Quando comecei a desenhar, a tentar comparar e a ter uma visão da‑
quilo que existia, esse tipo de letra aparece, de facto, como uma refe‑
rência. Está fantasticamente bem desenhada. Acabou por ser a minha 
referência, no sentido em que eu tentei desenhar uma slab, mas que, ao 
mesmo tempo, tivesse a sua identidade.

► E actualmente… estás a desenhar alguma fonte nova?...
► Tenho muitos projetos parados. Tenho mais projetos parados (ou em 
desenvolvimento), do que tenho à venda. Por exemplo, no ano passado 
em Espanha (Barcelona), fiz dois projetos que ainda não acabei. Um dos 
tipos de letra, a Tramuntana, para livros, está quase finalizada. 
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► Pois, fizeste o teu Mestrado em Barcelona…
► Sim e o meu projeto final foi desenvolver um tipo de letra para aero‑
portos. Há já muita coisa feita nesta área, mas eu queria confrontar a 
realidade onde vivo, e, nomeadamente, o aeroporto de Lisboa. 

► E tens alguma previsão da data em que esses projetos vão estar pron‑
tos?
► Ainda não. A Tramuntana será mais rápida. O último projeto, como 
me aventurei a desenhar também caracteres para grego, russo e muitos 
pictogramas, vai ser um processo mais longo.

► Quando desenhas um alfabeto, pensas numa determinada língua? 
Mesmo que seja o alfabeto latino, este serve uma série de línguas…  
Pensas em palavras, em  português ou em inglês, por exemplo?
► Basicamente, as minhas duas línguas são o inglês e o português. Para 
os acentos, por exemplo, é importante pensar no português, tal como 
nas outras línguas europeias e na sua diversidade e particularidades 
linguísticas. A língua inglesa não utiliza acentos, o que torna as linhas 
de texto menos saturadas visualmente com pontuação, sendo o oposto, 
por exemplo, no polaco. No caso do português, é necessário ter aten‑
ção aos acentos, mas principalmente às proporções horizontais da letra, 
visto, por tradição, usarmos tipos mais abertos ou redondos, devido à 
constituição de palavras e quantidade de caracteres. Normalmente, os 
países latinos (ex: Portugal, Espanha, Itália), têm a sua especificidade 
linguística própria (muitas vezes ,também definida pelos acentos), têm 
uma performance muito semelhante na quantidade de caracteres e se‑
melhanças linguísticas. Situação diferente é, por exemplo, a Alemanha, 
onde muitas vezes a tendência será usarem tipos ligeiramente mais con‑
densados, devido às palavras serem muito extensas.

► Agora, tiveste que estudar o grego e o cirílico...
► Fiz um estudo e pesquisa dos alfabetos grego e cirílico para poder 
desenvolver e incluir esses sistemas no meu projeto final (Aircrew). 
No caso dos gregos, a base do alfabeto tem uma origem e desdobramen‑
to muito caligráfico, até mais do que o alfabeto latino. O alfabeto cirí‑
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lico descende do grego, mas possui uma matriz formal própria, menos 
caligráfica e até mais próxima do alfabeto latino. Sendo também uma 
língua que possui palavras muito extensas, tem um gosto particular por 
tipos mais condensados.

► E como é que vês “a cena tipográfica” em Portugal? Está a aumentar 
o número de designers de tipos?
► Sim, pouco a pouco começa a haver mais pessoas e mais interesse em 
torno desta área. Hoje em dia, os designers têm a possibilidade de usar 
tipos de autores portugueses, o que acaba por potenciar o contexto do 
design gráfico nacional.

► Pensas então que o mercado está a melhorar?
► Nem por isso. Com a crise financeira, o mercado nacional é fraco, sen‑
do o mercado internacional o mais emergente... depende também dos 
países, claro. Por outro lado, todo o impacto da tecnologia digital está 
a ser muito rápido, o que proporciona uma maior produção face à pro‑
cura.
Com o trabalho do Mário e do Dino, abriram ‑se novas possibilidades…  
é bom que haja estas referências para as novas gerações verem que o 
Mário e o Dino já ganharam uma série de prémios e têm um trabalho 
vasto, é muito importante. Torna ‑os numa referência, para além de na‑
cional também internacional!

► E já achas possível viver só disto?
► Se depender do contexto nacional, não, com o mercado internacional, 
talvez.

► O que me parece é que, quando se faz um trabalho sério, isso acontece 
naturalmente… porque tens a tua maneira de olhar e de ver… faz parte 
ter influências, mas, depois, há um caminho próprio...
Por último, não posso deixar de te perguntar como lidas com a “pirata‑
ria”?...
► Lido bem com isso, porque aquilo que é prejudicial nessa questão  
acaba por ser equilibrado com os benefícios… Por exemplo, a Lisboa, um 
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mês depois de ser lançada, já estava a ser pirateada pelos russos. Estava  
on ‑line com um amigo meu, que me disse “Ricardo tenho uma má notí‑
cia: a Lisboa já está pirateada, já está nos “torrents”. Eu pensei: “a par‑
tir de agora, vai ser o declínio comercial!…”. Mas antes pelo contrário, 
quando um tipo é pirateado, é porque teve sucesso e começa a haver 
muitas referências. As melhores letras do ano 2000, por exemplo. E a 
partir daí, acabam por divulgar mais do que eu próprio faço no meu 
site. Percebo também, muitas vezes, a dificuldade de muitos estúdios, 
nomeadamente no nosso país, conseguirem propor tipos de letra nos 
seus projetos gráficos aos clientes, quando não possuem esses tipos e 
muitas vezes recorrem a tipos piratas para poderem “vender o produ‑
to”. Obviamente que condeno a utilização comercial desses tipos, sem 
terem comprado as licenças para os usarem. Hoje em dia, existe muita 
facilidade em copiar, piratear, alterar um tipo de letra, devido às suas 
características físicas e tecnológicas (formato digital), nos computado‑
res, telemóveis, dispositivos eletrónicos etc., fazendo parte do quotidia‑
no das pessoas.

► E o que é que tu fazes para divulgar?
► Tenho o meu site, basicamente…. Tenho também uns postais promo‑
cionais e um catálogo da Lisboa.

► Gostavas de ler, em pequeno?
► Nem por isso, gostava mesmo era de desenhar, mas a História sempre 
me interessou desde pequeno. Os meus avós moravam junto aos Jeróni‑
mos, o meu avô ajudou a construir o avião do Sacadura Cabral e viajou 
pelo mundo… a questão de Portugal e do resto do mundo, sempre me 
interessou. Tive que reconstruir a minha ideia de Lisboa… para já, era 
uma cidade que não estava referenciada em termos de nomenclatura, 
ao nível da tipografia. Temos Nova Iorque, Londres, Berna, Paris… De‑
pois, tínhamos um património cultural gráfico, ao nível da simbologia, 
muito interessante. A certa altura, eu achei que era importante haver 
uma família de letras com ornamentos e símbolos portugueses!
A Lisboa nasceu também do gosto de criar uma alternativa portuguesa… 
um ponto de partida tipográfico para outros mercados.
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Mas depois, o desenho da letra não é necessariamente português… os 
dingbats é que são referências à história de Lisboa, o tipo de letra é um 
tipo grotesco humanista, com detalhes caligráficos. 

► A propósito, pensas que há um desenho de letra “português”?
► Eu nem tenho conhecimentos suficientes, mas em conversa com o 
calígrafo José Augusto Braz, falou ‑se uma vez na gótica castelhana e 
na gótica portuguesa e eu fiquei a pensar qual era a diferença… Relati‑
vamente a estas matérias sobre a caligrafia portuguesa, nunca estudei 
com profundidade. Podia‑se até mesmo fazer um ponto de comparação 
com os exemplares espanhóis e portugueses confrontando com os mo‑
delos italianos, quer ao nível da qualidade, quer também observando as 
suas diferenças formais e estilísticas.  

► Sim, é muito interessante como a partir do mesmo tipo de letra se 
fazem desenhos tão diferentes… Já agora, e para terminar, diz ‑me como 
vês essas interpretações de tipos de outras épocas.
► Parece ‑me um tema interessante. Sempre que interpretamos algo do 
passado, muitas vezes é ajustado ao pensamento, necessidades e tec‑
nologia do presente. Para interpretar um tipo, é necessário conhecer 
bem o seu desenho, tecnologias da época, obra do autor, para podermos 
ter uma ideia concreta de como eram produzidos aqueles tipos de le‑
tra. Frequentemente, muitas vezes, é necessário realizar uma pesquisa 
intensa para comparar e compreender o verdadeiro desenho da letra e 
perceber as diferentes margens de erro que existem neste tipo de res‑
tauro tipográfico (excesso de tinta, papel muito absorvente, caracteres 
desgastados, etc.). Uma das situações mais comuns é, por exemplo, a 
interpretação de muitos tipos de letra históricos, lançados em formato 
digital (Open Type Fonts), os quais possuem um suporte linguístico e de 
caracteres adaptados às exigências do mercado gráfico actual, como é 
o caso do tipo de letra da Adobe Garamond Pro. Muitos dos clássicos da 
história da tipografia têm sido interpretados para se poderem adaptar 
a novas realidades e necessidades gráficas. 
Muitos destes tipos tiveram ajustes técnicos e até formais, como o 
caso da Helvetica, quando passou da fotocomposição para o digi‑
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tal e o redesenho da Sabon Next, por Jean François Porchez, em 
2002, entre outros. Em muitas destas situações de redesenho, o 
nome do tipo de letra tem uma designação diferente, de forma a 
diferenciar‑se do nome e versão original. Para terminar, relativa‑
mente a este tema, quero referir o tipo de letra Gerónimo, do Má‑
rio Feliciano, desenhado e comercializado pela editora holandesa  
The Enschedé Font Foundry. Dela existiam poucas ou nenhumas versões 
redesenhadas, principalmente em formato digital. Este tipo de letra é 
um redesenho dos tipos de letra de Gerónimo Gil, sendo desconhecido 
do público em geral, até há pouco tempo.
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► Rui, daquilo que consegui saber do teu percurso, percebi que te tinhas 
interessado por esta área já na Faculdade, nas Belas ‑Artes do Porto.  
Foi assim?
► A minha formação é em Design de Comunicação. Houve uma parte de 
formação em tipografia, mas muito pequena... Mas no projecto de fim de 
licenciatura, no 5º ano, escolhi fazer um projecto de tipografia. Era uma 
tentativa de aproximação do desenho tipográfico à oralidade. Tentava re‑
cuperar algumas características do discurso oral e transmiti ‑las no dese‑
nho tipográfico. Uma coisa muito experimental, mas que acabou por me 
fazer estudar a história da tipografia. Acabei o curso, comecei a trabalhar 
em Design gráfico e passado um tempo, voltei a desenhar letras.

► Tiveste algum professor mais marcante, nessa área?
► Não. O curso não era virado para aí. Era Design de comunicação com 
uma breve introdução à tipografia. Talvez no 3º ano, com o Prof. Modes‑
to, eu tenha aberto mais os olhos para a tipografia.

► No fundo, és um auto‑didacta, não é verdade? Aliás, como quase todos 
os designers de tipos em Portugal! Gostava de saber quais as referências 
que tens e como é que foi essa aprendizagem? Por exemplo, em relação a 
livros que tenham sido importantes para ti?
► Houve, logo de início, alguns autores que me atraíram. Um deles é o 
Goudy. Ele tem um livro, The Alphabet and elements of lettering, que 
tem a ver com a história do lettering e do alfabeto. É muito directo e o 
trabalho dele é muito histórico, o que acaba por atrair muita gente para 
a parte histórica da tipografia.
No meu caso, foi muito inocente, não comecei por aí. Comecei a dese‑
nhar letras... até chegar à conclusão de que não conseguia desenhar 
letras sem olhar para a história. É engraçado... O Goudy diz que nas 
outras Artes, na Pintura, na Arquitectura, etc, o artista tem o modelo da 
sua obra na natureza, mas na tipografia não, na tipografia tem ‑se o que 
os outros designers já fizeram... as formas que foram sendo convencio‑
nadas ao longo dos tempos, é isso que nós temos para trabalhar.
Considero que esse é um atractivo muito forte da tipografia. 
O Eric Gill foi outro autor que também me interessou.

Rui 
Abreu

Museu Nacional 
de Arte Antiga, Lisboa.

6 de Maio de 2011
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► E em termos de designers, quais são as tuas referências?
► Dos actuais, gosto do Porchez, por exemplo. Também gosto muito do 
trabalho do Peter Bruhn, da Fountain.
Aprecio o trabalho do Hoefler, mas para mim não é uma referência, por‑
que aquilo que faz tem uma raiz muito forte no contexto dele, não faz 
sentido eu seguir algumas das coisas que ele faz.

► E há algum tipo que, para ti, seja um exemplo? Ou que gostasses de 
ter desenhado?
► Gosto muito da Fedra, desejava um dia chegar aquele ponto. Não pos‑
so dizer que gostava de a ter desenhado, porque acho que ainda não te‑
nho capacidade para desenhar uma coisa daquelas. Mas gostava de um 
dia chegar aquele ponto e desenhar uma fonte com aquele calibre.

► Tens fontes à venda numa série de foundries mas, neste momento, es‑
tás sobretudo ligado à Fountain?
► Sim, as minhas primeiras experiências foram lançadas pela T26.  
São num registo um  bocado mais informal, são umas fontes com um ar 
“indy”... dá para quem está a começar. Depois, quando o trabalho se co‑
meçou a tornar um pouco mais sério, foi com a Fountain. Desde o mo‑
mento em que mostrei o trabalho ao Peter Bruhn, ele interessou ‑se logo.

► Já o conhecias?
► Não, tinha a referência do Ricardo [Santos], que tinha lá a Lisboa. Vi 
a Lisboa e comecei a olhar para a colecção dessa foundry e gostei muito.  
Porque eles têm uma abordagem muito contemporânea e muito históri‑
ca, ao mesmo tempo. Conjugam bem. E a abordagem dele é boa para um 
português... porque nós não temos uma história tipográfica, não temos 
um estilo que se possa chamar nacional. Eles (na Suécia) têm essa visão 
como a nossa, muito descomprometida. O que me parece do trabalho 
deles é que também andam à procura...

► Em várias direcções?
► Sim... e isso resulta num trabalho interessante. Além disso, a relação 
com a Fountain deu bem, porque o Peter é uma pessoa que sabe muito 
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e é também uma pessoa aberta e começou a dar ‑me algumas opiniões, 
o que é muito bom.

► Mas, se nisso da falta de tradição nos aproximamos dos suecos,  
noutras coisas somos totalmente o oposto... Parece ‑me interessante esta 
tendência de alguns portugueses se associarem aos nórdicos, nesta área 
(o Ricardo e tu próprio com a Fountain e o Mário, que fez uma enorme 
família para um dos principais jornais suecos).
► É engraçado. Mas o Peter Bruhn também tem uma admiração muito 
grande pela cultura latina e é curioso, que nós temos pontos em que 
nos identificamos muito. Mesmo quando se fala em “andar à procura 
de qualquer coisa”, acho que a  abordagem deles é muito parecida com 
a nossa. Identifico ‑me com ele e com o Göran, que é outro designer da 
Fountain.

► Há outra coisa interessante, a partir daqui… no geral, a Suécia é um 
país que funciona bem e os suecos são um povo regrado, trabalhador, 
disciplinado… e para se ser “typedesigner” tem que se ser muito discipli‑
nado, não é assim?
► Sim, essa é a parte  mais difícil.

► Como é a tua rotina de trabalho?
► Essa é a batalha mais difícil para quem está a começar. Eu ainda estou a 
constituir um corpo de trabalho que seja suficientemente visível e coeren‑
te. Acho que estou a chegar lá...  mas demora anos. E esse sentido de dis‑
ciplina, no início, é a parte mais difícil. Há muitas tarefas diferentes que 
têm que ser planeadas num percurso muito longo e tem que se resistir à 
tendência de se saltar por cima de alguma etapa para se fazer mais rápi‑
do. Sempre que se faz isso, dá ‑se um passo para a frente e dez para trás.  
Tem que se voltar a fazer tudo. Mesmo a tendência de se querer acabar 
o trabalho, penso que é nefasta, nesta actividade. Muitas vezes, é preciso 
parar e deixar de lado uns tempos. Parar para pensar e, depois, voltar lá. 

► E como é o teu dia ‑a ‑dia? Trabalhas numa agência de publicidade?
► Sim, trabalho numa agência. Sou designer de comunicação e trabalho 
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em web. É a minha profissão, desde que acabei o curso. A tipografia tem 
sido lateral e está a crescer. É o meu trabalho pessoal, é a minha com‑
pensação... trabalho para uma agência, trabalho para marcas... a minha 
compensação, como artista, é o meu trabalho tipográfico. Agora, tra‑
balho menos um dia na agência, tenho a 6ª feira livre e sabe ‑me muito 
bem ter 8 horas de um dia de trabalho normal para trabalhar em tipos 
de letra. 

► Estiveste sempre assim, nesse registo?
► Não, só agora, há cerca de seis meses. E ando um bocadinho menos 
frustrado.

► E como se passam as coisas, em termos de processo de trabalho?  
Vi uma entrevista tua na internet, de 2007, no blog typeforyou  e ago‑
ra, há pouco tempo, uma aula que deste na Universidade de Aveiro.  
E parece ‑me haver uma mudança de uma época para a outra, que tem 
a ver com a maneira como desenvolves o trabalho. Há uns anos, dizias 
que desenhavas as tuas ideias no papel e depois, passavas para o compu‑
tador e nesta aula, em Aveiro, já dizes que muitas vezes desenhas direc‑
tamente no computador...
► Sim. Essa entrevista de 2007 já está muito desactualizada, é mesmo 
do início. O meu processo é basicamente no computador. É claro que há 
muitos desenhos que vou fazendo, estou num sítio qualquer e começo a 
desenhar.

► Gostas de desenhar?
► Sim, gosto muito de desenhar... aliás agora estou, outra vez, a dese‑
nhar mais os tipos em papel. Aquela coisa de desenhar rapidamente 
uma letra e pô ‑la de lado e depois outra e pô ‑la de lado... acho que é 
benéfico, esse processo rápido... No computador, já estamos a tentar 
desenhar a forma definitiva, logo do início... Mas o processo tem sido 
mais o de fazer no computador. Olhando para referências, olhando 
para fontes que estão no mercado, olhando para imagens de manuscri‑
tos... ou no caso da Catacumba, por exemplo, olhando para fotografias 
de pinturas.
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► Em termos mais concretos: usas o fontlab? Dizias que desenhavas em 
ilustrator?..
► Dantes, desenhava em Freehand e copiava para o Fontographer, que 
é o programa mais antigo. Agora, trabalho com o Fontlab e desenho 
directamente; a ferramenta de desenho vectorial é muito boa.

► E começas por alguma letra específica ou isso depende do projecto?
► Não, não começo por nenhuma letra específica. Há quem diga que 
há letras pelas quais se deve começar, mas quando quero fazer alguma 
coisa, pego na letra de que gostei mais e começo por aí. Mas há sempre 
letras de que eu gosto: gosto do a, gosto do g, gosto do R de caixa alta...

► E no caso de fontes com muitos pesos, como por exemplo, a Foral,  
desenhas, primeiro, o regular, o light...?
► Depende. Ainda estou a afinar esse método. No caso da Foral, foi um 
método muito atormentado que durou 4 anos. São muitos pesos e esse 
método foi sendo afinado. Comecei por fazer o regular, depois fui dese‑
nhando os outros, uma coisa de cada vez e, depois, voltei a fazer tudo.  
O que eu fiz foi desenhar o peso mais fino e o peso mais grosso e, depois 
fiz a interpolação para fazer os intermédios. Mas isso requer, também, 
muito trabalho, porque o sistema tem que já estar pensado desde o iní‑
cio. Requer já alguma experiência.

► Tens ‑te baseado muito em material do património arquitectónico?
► Sim. No entanto, o meu trabalho é muito histórico, mas de uma forma 
muito inocente… aquelas letras agradam ‑me e eu quero fazer qualquer 
coisa a partir dali, mas sem grande compromisso, não estou a estudar. 
E o que está a acontecer é que essa necessidade de perceber melhor 
a parte histórica e o que é que originou aquelas formas, se torna cada 
vez mais relevante. Porque estou a fazer uma coisa e começo a sentir 
algumas lacunas e preciso de perceber melhor. Há uma desvantagem aí 
que é, ao perceber ‑se melhor as categorias históricas, vai ser mais difícil 
inovar... e aquela atitude inocente de pegar ali e depois ir buscar outras 
coisas e misturar – é claro que é preciso alguma mestria nisso – mas 
pode ‑se perder, se soubermos demasiado.
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► Achas que tinhas mais liberdade quando sabias menos? Confiavas 
mais na intuição?
► Sim.

► A verdade é que ganhaste, logo no principio da tua actividade, um  
prémio do TDC. Deve ter sido um grande incentivo, não?
► Sim, e esse é um bom exemplo do que estou a dizer. Porque essa fonte 
teve uma visibilidade enorme, teve uma aceitação muito boa... é muito 
conhecida.

► E não há nada que se lhe assemelhe muito...
► Esse trabalho é um exemplo disto que eu estou a dizer. Aliás, quando 
saíu, teve uma critica muito severa...

► Sim, ao teu texto de promoção do tipo...
► Sim e foi uma coisa que me marcou bastante. Porque essa crítica está, 
evidentemente, certa do ponto de vista histórico. Mas eu estava a falar das 
coisas que vi para fazer aquela fonte. Eu não estava preocupado em clas‑
sificar, em fazer um estudo histórico e paleográfico daquele trabalho...  
provavelmente, devia tê ‑lo feito. Claro. Devia tê ‑lo feito, porque o trabalho 
é um trabalho histórico. Mas... o John Downer, que é quem faz essa crítica, 
dá exemplos de algumas letras que não têm as formas típicas do estilo Lom‑
bardo  e que não são as formas que resultariam de um estudo histórico e ri‑
goroso, mas... por outro lado, se eu fizesse uma fonte tipicamente lombarda, 
era apenas mais uma fonte tipicamente lombarda. E, o que eu fiz, foi mais 
do que isso. Foi pegar no lombardo, olhar para as letras góticas, olhar para 
muita coisa da época medieval e misturá ‑las de uma forma interessante.

► E isso fez ‑te ter um prémio...
► Sim. Mas o John Downer critica algumas coisas ali: O H não devia ter 
aquela forma,  o I não devia ter aquela forma... mas se eu fizesse o I do 
lombardo, a fonte não teria aquela magia! E depois, existe outra questão 
que é a mais relevante de todas e que resultou naquele trabalho específi‑
co e que é o seguinte: as letras versais lombardas são letras individuais, 
são letras decorativas...
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► Para usar como capitulares num início de texto...
► Exacto, não servem para palavras, não dão para compor. E eu fiz 
palavras. Fiz uma fonte com a qual se pudesse escrever palavras e 
esse é o trabalho mais complexo e é o trabalho de que eu me orgulho 
de ter conseguido fazer, que é o de pegar em letras lombardas e con‑
seguir pô ‑las a funcionar em palavras. Isto é mais uma coisa que o 
Goudy diz no livro dele: “estas letras são extremamente belas!”. E eu 
concordo, são de facto letras muito bonitas, são formas que duraram 
muitos séculos e foram afinadas durante muitos séculos, numa tradi‑
ção manuscrita muito rigorosa, mas são letras que são muito difíceis 
de serem conjugadas umas com as outras para formar palavras e só 
com muita mestria, alterando formas, se consegue que elas funcio‑
nem dessa maneira.

► Foi esse o desafio?
► Sim, e foi acontecendo de uma forma inocente. Mas foi bom ter levado 
essa “pancada” da crítica para realmente começar a estudar e a ver.

► E o texto de promoção foi alterado?
► Sim, o texto foi alterado para uma coisa que não compromete, mas 
que também não diz muito. O John Downer foi contactado para escre‑
ver o texto, O Peter Bruhn falou com ele e ele aceitou fazer o texto. Eu fiz 
uma investigação e dei o texto ao Peter Bruhn, que ficou de o contactar, 
mas... o John Downer é uma pessoa difícil de se contactar e a coisa ficou  
“em águas de bacalhau”.

► Ficou por fazer?
► Sim. Mas em consequência desta crítica, desenhei letras novas que 
não chegaram a ser incluídas no tipo, mas que eram para ser incluídas 
numa 2ª versão da Orbe. Desenhei as letras, tendo em conta o que ele 
disse e tendo em conta o que estudei, o que fez começar a aperceber‑
‑me do que se calhar devia ter feito... mas aconteceu uma coisa muito 
engraçada: peguei nas letras e misturei ‑as umas com as outras e achei 
que aquilo já não era a Orbe... já era uma fonte demasiado histórica,  
demasiado cópia das letras que foram feitas naquela altura.
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► E funciona na composição de palavras?
► Não. São letras bonitas, decorativas, mas já não funcionam tão bem 
em palavras. Porque, o que eu fiz ali, foi misturar formas do alfabeto 
romano, mais simples, conjugadas com formas mais complexas...

► Esse equilíbrio entre alguma novidade que transforme o tipo numa 
criação contemporânea e o não perder de vista a matriz da forma da 
letra, que tem séculos de História, é aquilo que me parece fascinante no 
desenho de tipos... e que não é, de facto, fácil.
► Sim, no design de tipos, a grande motivação é mesmo a procura desse 
estado de graça. Porque o O é um círculo, o A é um triangulo, as for‑
mas já estão estabelecidas... mas, o O perfeito não é uma circunferência,  
a forma perfeita é um estado de graça que se tem de procurar.

► Se considerarmos a influência da técnica, da história e do domínio 
formal como factores fundamentais no design de tipos, qual te parece 
ser o mais importante?
► Acho que são os três importantes. No meu caso, comecei pelo lado 
técnico, pela facilidade que tinha em mexer nos programas. Sempre 
gostei muito de experimentar... No design de tipos, há muita coisa para 
se saber em termos técnicos e parece que cada vez há mais. É, às vezes, 
a parte desanimadora. Quando comecei, essa parte técnica, ela era ain‑
da reduzida. Depois, o opentype começou a surgir... e isso veio tornar o 
número de caracteres em cada fonte, muito mais extenso. Por exemplo, 
para a Fountain, desenho cerca de setecentos e tal caracteres para cada 
fonte; são fontes que dão para os alfabetos de toda a Europa... Balcãs, 
Europa Central... Depois, há também as small caps e as variantes para 
os números. São atractivos que as fontes têm que ter, actualmente. E, 
hoje em dia, já não faz sentido ter uma fonte que dê só para uma língua. 
Isso fez com que as fontes se tornassem cada vez mais complexas de se 
fazer. Há, ainda, outro desafio, que são as fontes para écran, que é aquilo 
que mais meteu medo aos designers, até agora... programar as fontes 
para terem uma boa resolução em écran. Eu estou a fazer isso, actual‑
mente, para a Gesta, o meu objectivo é ter um tipo que dê para os vários 
meios. Estou a aprender e  a fazer esse trabalho sozinho. Existe um tipo, 
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já produzido para impressão, que eu estou a adaptar para ter as propor‑
ções correctas para écran. É um redesenho do tipo que tem que ser feito 
de novo para todos os pesos. Existe um trabalho em fontlab que tem que 
ser feito, também, para cada peso. É muito trabalho. As fontes de web 
estão a ser usadas há cerca de dois anos, estão ainda muito no início... 
porque os designers pegaram nas fontes que tinham e puseram ‑nas lá, 
mas as fontes são para impressão e a parte de hinting Truetype não está 
feita e o que acontece, é que muitas fontes têm um comportamento fra‑
co em écran, sobretudo em PC (em mac funcionam melhor). Normal‑
mente, quem consegue fazer esse trabalho de adaptação são as grandes 
foundries, porque têm muitas pessoas a trabalhar nisso. E eu estou a 
tentar fazer isso sozinho. Prefiro ter pouca coisa, mas a funcionar bem 
em todos os meios. E, como trabalho em web, tenho oportunidade de 
saber como é que ela funciona...
Por isso, no meu trabalho, esse lado técnico pesa muito. Eu gostava de ir 
só pelo lado estético... mas depois, quem é que faz o resto do trabalho?  
Só uma vez é que paguei a alguém para me fazer essa parte do trabalho. 
Mas, em geral, não compensa e há pouca gente a fazer hinting True‑
Type... eu próprio, é que podia já fazer isso para outros (risos), mas não 
quero.

► E como é que te colocas na habitual controvérsia da importância rela‑
tiva da caligrafia e da geometria no design de tipos?
► Para mim, não há letras sem caligrafia. Mesmo nas fontes geométricas 
e supostamente neutras, há sempre uma compensação óptica que vem da 
caligrafia. Se não, não havia o tal “estado de graça”... Podemos fazer uma 
fonte totalmente geométrica... mas, depois aquilo acaba por ser feio... 
porque é rígido, não tem movimento. Mesmo numa fonte monolinear,  
há pequenas diferenças de espessura e isso vem da caligrafia. Mesmo 
numa Helvetica, isso acontece.

► Letras para títulos, ou para texto?
► Como trabalho sozinho, vou fazendo o que me apetece, os meus traba‑
lhos não são respostas a pedidos, são tipos que eu proponho. Mas fiquei 
muito fascinado por letras medievais, por letras anteriores à tipografia.  
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Mas também gosto de fazer outras coisas... por exemplo, a Aria já é uma 
coisa do século XVIII, XIX... tem um lado histórico, mas é muito intui‑
tivo. O que eu acabo por fazer mais são os tipos para títulos, que me 
permitem ser extrovertido e inventar mais um bocado... É claro que, 
quando pegar na Aria e quiser fazer uma fonte para texto, vou ter que 
a submeter a outras regras e aquilo vai ter que ser mais contido. Aliás, 
penso vir a fazer essa versão brevemente.

► Uma característica específica do teu trabalho, é que divulgas os teus 
tipos de letra com um pequeno filme. Achas que isso, em termos comer‑
ciais, tem ajudado? Tem ajudado a que as fontes sejam conhecidas?
► Acho que sim. Na internet é mais uma peça. É uma peça de comunica‑
ção que é de fácil partilha. Lanças “aquilo” no meio e pelas redes sociais 
é facilmente espalhado. As pessoas gostam, identificam ‑se, partilham 
com os amigos e acaba por ser uma forma de comunicar muito boa.

► Não tens nada impresso? Nunca divulgaste nada através da forma 
impressa?
► Não. O que tenho são os pdfs que estão disponíveis online para impres‑
são. Ainda não cheguei aí...

► Qual o teu tipo de letra que vende mais?
► O tipo que vende mais é a Gesta. É a fonte que tem pago o resto do 
trabalho. Mas agora, as fontes que estão na Fountain estão a começar 
a dar frutos... desde que se põe a fonte à venda, até que ela tenha uma 
venda regular, demora cerca de dois anos. 

► E a Orbe?
► É uma fonte muito específica e é cara. Acaba por ser uma fonte mais 
promocional, as pessoas conhecem ‑me a partir daí.

► Na aula do Pedro Amado, falaste de uma coisa que me pareceu in‑
teressante, uma ferramenta que criaste para acertar os espaços entre 
letras. Usas essa ferramenta?
► Na verdade, agora estou a deixar de usar, porque aquilo já me ensi‑
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nou o que eu precisava de saber. O que acontece é que eu tenho um 
lado muito matemático, um lado que procura encontrar a proporção 
certa, quase como se fosse música... a tipografia é muito isso... o ritmo,  
a proporção equilibrada do branco e do preto, que é difícil de alcan‑
çar. E essa ferramenta, que eu fiz em flash, foi para me ajudar a domi‑
nar as proporções num sistema extenso. E eu queria ter uma noção 
matemática dessas proporções, tentar medir o espaço branco entre  
duas letras e poder colocar, exactamente o mesmo espaço, noutro  
sítio. Quase como se tivesse um recipiente de água e deitasse a mes‑
ma quantidade de água noutro espaço, completamente diferente.  
O que aconteceu foi que isso começou a educar o meu olhar. Embora 
verificasse que essa medida nem sempre me satisfazia... porque depois, 
há as compensações ópticas.

► Claro... Tens conhecimento de alguns projectos em que as tuas fontes 
sejam utilizadas? Como é que lidas com isso? No fundo, fazes um produ‑
to que vai sempre ser posto a uso por outros...
► Pois o que eu faço, os tipos, são de facto uma ferramenta... Conheço 
uma ou outra coisa... Da Orbe, vi um cartaz feito no Porto para uma peça 
de teatro, em que a fonte está bem utilizada, até porque era uma peça 
medieval. E houve um cartaz comemorativo dos 15 anos da Fountain, 
que usou também a Orbe.

► E esse designer do cartaz do Porto comprou ‑te o tipo? Isso da “pirata‑
ria” deve ser uma coisa que vos preocupa?

► Sim, neste caso, comprou. Mas a “pirataria” não me preocupa mui‑
to, não ligo muito. Porque eu acho que, quem usa as fontes, ou gos‑
ta delas ou, se as roubou, tanto usa aquelas como outras quaisquer.  
E eu estou mais interessado em quem usa bem as fontes, de uma forma 
consciente e atenta à tipografia. E essas pessoas vão comprar.

► Os teu projectos futuros têm a ver com a internet?
► Sim, agora também estou a olhar para os projectos que fiz e projecto a 
partir daí. Por exemplo, em relação à Aria vou querer fazer uma família 
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extensa, que me vai demorar muito tempo. Vão ser projectos mais lon‑
gos. Até agora, tratou ‑se de aprender, fazendo projectos mais pequenos 
e vários ao mesmo tempo.
O Dino, aqui há tempos, chamou a atenção para  uma coisa interessante,  
que é o facto de, como não temos uma tradição, estarmos mais capazes 
de olhar para a tradição dos outros para ver se temos alguma coisa a 
oferecer. E fazemos uma nova fonte, quando temos alguma coisa para 
oferecer. Porque, se não, não vale a pena fazer. Eu não vou estar a fazer 
uma fonte “à inglesa”, porque os ingleses fazem isso melhor, porque são 
ingleses. Mas se eu vir que posso olhar para uma fonte inglesa e dar ‑lhe 
um toque...

► ...achas que há uma visão portuguesa?
► Não é bem isso. Acho que essa atitude é que é portuguesa, a atitude 
de abertura e de conseguir oferecer alguma coisa ao que já está feito, 
melhorando ‑o... Os designers de tipos de países com mais tradições ti‑
pográficas não o conseguem fazer, estão preocupados com o respeitar 
da tradição.

► Nós estamos mais descomprometidos e, por isso, temos mais liberdade.
► Sim, é isso. E cada vez há mais gente em Portugal interessada nesta 
área. E é uma boa arte para portugueses: não exige um grande investi‑
mento, nem uma grande estrutura, pode ‑se começar a trabalhar sozi‑
nho. E há uma grande abertura internacional para se começar a falar 
com pessoas desta área, através da internet, nomeadamente.

► E, se calhar, também há um interesse, por parte de outros países, por 
um país pequeno como o nosso...
► Sim, também há sempre aquele interesse pelo “exótico”! E a nossa 
língua é bonita, as palavras portuguesas são bonitas. Quando faço amos‑
tras dos tipos para a Fountain, pedem ‑me sempre para fazer textos em 
português.

► Ia justamente perguntar ‑te isso: habitualmente, fazes textos em  
inglês ou em português?
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► No geral, em português. Mas, por exemplo, para a Gesta, para que 
tivesse viabilidade comercial, já tive que os fazer em inglês. Por outro 
lado, o Peter Bruhn, da Fountain, insiste em mostrar a letra com textos 
em português, diz que a língua é muito bonita e que as palavras são mui‑
to bonitas escritas em português. Eu gosto também de as pôr em sue‑
co, porque acho bonito... De facto, os portugueses têm uma boa atitude 
para a tipografia: somos abertos, gostamos de tudo o que vemos lá fora 
e, depois, começamos a fazer e percebemos que até conseguimos fazer 
a diferença...
Como diz Fernando Pessoa, a língua é a nossa pátria... O que se passou 
na literatura, talvez se passe, agora, na tipografia.

► Talvez os designers de tipos sejam, agora, os novos poetas?
► Sim, talvez se esteja a construir algo que, antes, não tínhamos.




